
Listele integr�ii � Uniunea European
38 de primarii si tot atatea proiecte pentru construirea de poduri, podete, retele de apa, canalizare si statii
de epurare. Acesta este rezultatul pentru Sibiu al Ordonantei de Guvern nr. 7/2006, prin care statul va
acorda bani pentru infrastructura din mediul rural. Guvernul va acorda 4,5 milioane de lei noi numai
pentru achitarea proiectelor pentru intrarea satelor si comunelor din judet in Uniunea Europeana. Banii
sunt acordati de guvern pentru proiectele de la sate si comune in doua serii. O prima transa de localitati
deja a primit confirmarea in Monitorul Oficial. Este vorba de 10 localitati sibiene: Agnita, Altina, Apoldu
de Jos, Arpasu de Jos, Carta, Cartisoara, Dumbraveni, Gura Riului, Poplaca, Saliste si seica Mare. O alta
serie de 28 de localitati asteapta votul din parlament, pentru a fi sigure de finantare. Alma, Avrig, Axente
Sever, Barghis, Bazna, Bradeni, Brateiu, Bruiu, Copsa Mica, Cristian, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes,
Ighisul Nou, Mergindeal, Micasasa, Mosna, Orlat, Racovita, Rosia, Sadu,  Slimnic, sura Mare, Tilisca,
Turnu Rosu si Vurpar  sunt localitatile care figureaza pe o a doa lista. In stadiul de proiect mai exista o a
trei lista de localitati sibiene care vor primi bani pentru infrastructura.
  
  Nici Ordonanta 7 nu a scapat de cunoscutele scandaluri politice. Social democratii sibieni acuza puterea
ca listele nu au fost facute publice si ca au fost acceptate intr-o prima faza doar primariile conduse de
liberali sau democrati. Liberalii se apara spunand ca accesul pe liste al proiectelor s-a facut conform
sintagmei  "primul venit – primul servit" . Democratii ii contrazic si pe social-democrati si pe liberali si
spun ca proiectele au fost acceptate daca au fost bine intocmite. Ce este sigur, este ca in primele zece
localitati care au primit banii pentru infrastructura sapte apartin PD si trei PNL.  Liderul PSD Sibiu, Ioan
Cindrea s-a declarat total nemultumit de felul in care s-au atribuit banii din prima transa.  "Aceste liste nu
sunt pe site, asa cum s-a proomis. O prima transa a aparut in Monitorul Oficial, dar nu cunoac datele din a
doua transa de alocari. Este o evidenta lipsa de obiectivitate in alocarea acestor bani. In mod normal, ar fi
trebuit ca aceste proiecte sa fie acceptate dupa numarul de beneficiari, nu dupa criterii politice" , a spus
liderul PSD.
  
  Cindrea e contrazis de presedintele PNL Sibiu, Cornel stirbet.  "Proiectele au fost acceptate in ordinea
inscrierii, dupa principiul primul venit, primul servit. Nu se poate vorbi ca au fost acordate pe criterii
politice, tocmai pentru ca s-au acceptat proiectele tuturor priarilor, in transa a doua. Pana la sfarsitul
anului va mai fi o transa pentru primariile care au trimis proiecte mai tarziu" , a spus presedintele PNL
Sibiu, Cornel stirbet.. Democratul Nicolae Neagu este insa de alta parere.  "Proiectele nu au fost acceptate
dupa principiul primul venit, primul servit. S-au facut in functie de studiile de fezabilitate, in functie de
cine a avut proiectele cele mai bune. In prima transsa au intrat primariile care au avut cele mai complete
dosare. Personal ma declar multumit ca primarii PD au reusit sa se incadreze in aceasta prima etapa" , a
declarat presedintele PD Sibiu, Nicolae Neagu. 
  
  Avem bani, dar unde-s proiectantii?
  
  Dupa alocarile de bani in judet va urma o cursa a  "inarmarii" . A inarmarii cu proiecte tehnice. Primarul
Agnitei, Radu Curcean spune ca cei 38 de primari vor trage de proectantii sibieni pentru a le intocmi
actele, pentru ca legea este stricta in materie de timp.  "In 12 zile trebuie sa fac licitatia pentru proiectul
tehnic. Sunt foarte multe proiecte si este posibil sa nu mai gasim proiectanti. Va trebui cat mai repede sa
facem licitatia pentru proiectul tehnic, pentru ca mi-e teama ca nu vom gasi specialisti sa intocmeasca
proectele" , a spus primarul Agnitei.
  
  Licitatii cu supraveghere
  Primarii care primesc bani mai multi pentru lucrari publice trebuie sa fie de doua ori atenti. Conform
noilor legi referitoare la achizitiile publice, orice licitatie care pune la bataie mai mult de 40.000 de euro
va trebui sa beneficieze de prezenta in comisia de licitatie a unui reprezentant al Autoritatii pentru
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Monitorizarea si Reglementarea Achizitiilor Publice. Pe langa Directia Finantelor Publice Sibiu, exista
trei astfel de persoane subordonate direct Autoritatii, care vor asista licitatiile publice. In cazul in care
primarii nu vor solicita prezenta acestora, risca sa raspunda chiar si penal.
  Bani din TVA
  Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural a fost instituit prin Ordonanta 7/2006, in
scopul imbunatatirii situatiei sociale si economice a locuitorilor din zonele rurale. Programul se aplica
incepand cu anul 2006 si se va desfasura pe o perioada de patru ani, cuposibiliatea parelungirii acestuia de
catre Guvern. Pentru finantarea proiectelor se acorda bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoare
adaugata, repartizarea acestora pe proiecte eligibile urmand sa fie aprobata prin Hotarare a Guvernului.
Obiectivele de investitii finantate prin acest program sunt: construirea, extinderea sau modernizarea de
poduri, podete sau punti pietonale, platforme pentru deseuri, sisteme de canalizare si statii de epurare a
apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa. 
  
  3 milioane de euro numai pentru proiecte
  
  In total, in prima transa au fost alocati in total 77.514.718,8 lei, numai pentru achitarea proiectelor
tehnice. Din acesti bani, judetul Sibiu va beneficia prin cele zece proiecte de 1.452.049 lei noi. In transa a
doua, Sibiu primeste 3.145.000 lei pentru proiectele din judet, din totalul de 100.698.000 lei noi, bani
alocati la nivelul intregii tari. 
  
  Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
Programului de dezvoltare  a infrastructurii din spatiul rural
  Transa 1
  
  Agnita - dezvoltarea infrastructurii in orasul Agnita prin extinderea retelei de canalizare a apei in zona
periurbana si extinderea retelei de alimenatre cu apa in satele apartinatoare Ruja si Coves - 119.606 lei
  Altina - canalizare si statie epurare Altina - 155.650 lei
  Apoldu de Jos - analizarea localitatilor Arpasu de Jos si Arpasu deSus si tratarea apelor reziduale -
24.000 lei
  Arpasu de Jos- canalizarea localitatilor Arpasu de Jos si Arpasu de Sus si tratarea apelor reziduale -
283.500 lei
  Carta - retele canalizare menajera si statie de epurare - 129.600 lei
  Cartisoara - retele de canalizare - 230.000 lei
  Dumbraveni - refacere infrastructura rurala, podete, sat Saros pe
  Tarnave - 24.500 lei
  Gura Riului - construire retele de apa potabila si statie de tratare" in loc. Gura
  Riului - 212.400 lei
  Poplaca - alimentare cu apa si statie de tratare 71.500 lei
  Saliste - retea de canalizare pentru satul Sibiel si statie epurare 34.700 lei
  seica Mare - sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile seica Mare si Boarta - 166.593 lei
  
  Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
Programului de dezvoltare  a infrastructurii din spatiul rural
  
  Transa a II-a
  
  Alma – Sistem de alimentare cu apa potabila – sat Alma 63.000 lei
  Avrig – Alimentare cu apa a satelor Bradu si Sacadate 113.000 lei
  Axente Sever – Amenajare punte pietonala peste raul Visa, localitatea Axente Sever 22.000 lei
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  Barghis – Dezvoltarea infrastructurii in comuna Barghis, prin construirea retelelor de canalizare si
alimentare cu apa potabila in Barghis 181.000 lei
  Bazna – Construire retele de canalizare menajera si statie epurare in comuna Bazna 100.000 lei
  Boita – Canalizare ape uzate menajere 166.000 lei
  Bradeni – Dezvoltarea infrastrcuturii in comuna Bradeni prin construirea retelei de canalizare a apei
uzate din satele apartinatoare Bradeni si Retis – 171.000 lei
  Brateiu – Contruirea de poduri, podete si punte pietonala – 35.000 lei
  Bruiu – sistem de alimentare cu apa – 92.000 lei
  Copsa Mica – Consolidare pod peste raul Tarnava Mare in zona periurbana Tarnavioara 148.000 lei
  Cristian – extindere retele canalizare 138.000 lei
  Iacobeni – dezvoltarea infrastructurii in comuna Iacobeni prin construirea de poduri, podete si punti
pietonale 43.000 lei
  Jina – Retele de apa potabila si statii de tratare 212.000 lei
  Laslea – Refacerea si modernizarea podului peste paraul Laslea, construire de podete peste rigole de
scurgere a apelor pluviale 23.000 lei
  Loamnes – Construire pod pe drumul comunal peste raul Visa in satul Hasag, comuna Loamnes 61.000
lei
  Medias – Modernizare poduri si podete Ighisul Nou 34.000 lei 
  Mergindeal – Dezvoltarea infrastructurii in comuna Merghindeal prin construirea retelei de alimentare
cu apa potabila 76.000 lei
  Micasasa – Realizarea de sisteme de canalizare si statii de epurare in comuna Micasasa si satul tapu
-145.000 lei
  Mosna – Alimentare cu apa – 100.000 lei
  Orlat – alimentare cu apa si statie de tratare in comuna Orlat 136.000 lei
  Racovita – Canalizare Racovita si Sebesul de Sus 160.000 lei
  Rosia – retele de canalizare si statie de epurare in Rosia – 83.000 lei
  Sadu  - retea de canalizare si statie de epurare in Sadu – 136.000 lei
  Slimnic – canalizare ape menajere – sat Rusi 172.000 lei 
  sura Mare – Realizarea sistemului de canalizare a apei uzate in sura Mare si Hamba 175.000 lei
  Tilisca – canalizare ape uzate menajee 129.000 lei
  Turnu Rosu retea de canalizare si statie de pompare in satul Sebesul de Jos 108.000 lei
  Vurpar – dezvoltarea infrastructurii in comuna Vurpar prin constructia retelei de alimentare cu apa
101.000 lei 
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