
Licitatiile CJ cotestate in corpore
Licitatiile organizate de Consiliul Judetean in acesta vara au fost contestate in totalitate la Consiliul
National de Solutionare a Contestatiilor. Ba mai mult, doua licitatii sunt contestate chiar la Curtea de
Apel Alba Iulia. in acest moment, Consiliul Judetean a desemnat castigatorii pentru toate licitatiile, adica
reabilitarea drumurilor Sibiu - Agnita, Jina - Şugag si Carta - Agnita, dar si cea pentru programul "Cornul
si laptele", care s-au desfasurat in sistem electronic. Toate, insa, sunt sub semnul intrebarii. Licitatia
privind desemnarea castigatorului pentru reabilitatea Sibiu - Agnita a fost cotestata de o firma din Sinaia.
Dupa ce initial, contestatia a fost respinsa, firma din Sinaia nu s-a impacat cu rezultatul si a dat in
judecata Consiliul Judetean la Curtea de Apel Alba Iulia. Primul termen este 9 septembrie. Aceeasi firma
a urmat aceeasi cale si in ceea ce priveste licitatia pentru Carta - Agnita, deoarece nu a acceptat ca un alt
consortiu de firme si-a adjudecat lucrarea scoasa la licitatie de CJ. Prima infatisare la Curtea de Apel Alba
Iulia a avut loc in 26 august, urmand ca un nou termen sa aiba loc in 8 septembrie. Cele doua licitatii au
fost adjudecate de consortii de firme din judetul Sibiu. 
  
  
  Licitatia pentru "Cornul si laptele" a desemnat drept castigatoare o firma din judetul Brasov. O alta
firma a contestat procedura la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, care nu i-a dat, insa,
castig de cauza. in acest context, in 14 septembrie va fi semnat contractul cu firma castigatoare. Un pic
mai bine stau lucrurile in ceea ce priveste tronsonul Jina - Şugag. Şi aici, licitatia de executie a fost
contestata, dar ulterior aceasta a fost retrasa. Castigatoare este o firma din judetul Alba, iar contractul de
exectie a fost semnat luni.
  
  
  "Nu sunt de acord cu acest sistem al contestatiilor pentru licitatiile de executie. Este un sitem greoi, care
intarzie inceperea lucrarilor si semnarea contractelor. Cei care contesta rezultatele nu suporta nicio
cheltuiala financiara. Din fericire, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a reusit sa dea
rezultatele la timp, astfel ca proiectele nu sunt in pericol. Singura sansa este schimbarea cadrului
legislativ", spune Martin Bottesch, presedintele Consiliului Judetean. Reabilitarea Sibiu - Agnita si Jina -
Şugag se fac pe bani europeni, in timp ce tronsonul Carta - Agnita si programul "Cornul si Laptele" sunt
finantate cu bani de la Guvern.
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