
Memoriu catre Basescu si Ponta pentru apa din Copsa Mica
Proiectul Primariei Copsa Mica de apa si canalizare, demarat in anul 2006 si care a fost oprit din cauza
lipsei finantarii, a ajuns subiect de petitie. in disperare de cauza, reprezentantii Primariei Copsa Mica au
transmis un memoriu catre presedintele Romaniei, primul ministru, ministrul Mediului, Prefectura Sibiu,
Consiliul Judetean Sibiu si catre toti parlamentarii de Sibiu, in incercarea de deblocare a finantarii in
cazul acestui proiect. Orasul Copsa Mica si localitatile limitrofe (5 localitati, 15.000 locuitori) ar fi
trebuit ca in termen de cateva luni incepand din anul 2006, in urma deciziei (Ordonanta 40/2006 cu
modificarile ulterioare si HG nr. 1267_2006 ) Guvernului Romaniei, sa intre in epoca moderna si sa
beneficieze de apa potabila si canalizare in fiecare casa, prin implementarea unui proiect finantat de
MMSC. Realitatea politica romaneasca a transformat acest proiect intr-o "fata morgana " pentru cetatenii
din zona Copsa Mica si intr-un exemplu de incompetenta a statului european Romania de a respecta
angajamentele luate in vederea aderarii la UE, astfel ca vom ajunge sa depasim 8 ANI pana la finalizarea
acestui proiect care in loc sa aduca bunastarea preconizata pentru locuitori, a generat, din cauza
nedecontarii de catre MMSC a facturilor pentru lucrarile executate, o cascada de probleme: disconfort
pentru oameni, plangeri penale impotriva functionarilor publici, nenumarate procese in justitie, aducerea
executantilor in pragul falimentului, amanarea lucrarilor si toate acestea cu costuri extrem de mari atat
pentru beneficiari cat si pentru executanti!
  
  Va adresam prezenta petitie cu rugamintea de a ne conjuga eforturile astfel incat sa finalizam odata
acest proiect, pentru a putea oferi locuitorilor din zona Copsa Mica statutul de cetateni europeni asa cum
merita!
  
  intelegand, pana la un moment dat, constrangerile bugetare, propunem si o varianta de alocare(stabilirea
unui calendar ferm) a fondurilor necesare pentru:
  
  - finalizarea statiei de epurare a apelor uzate(reteaua de conducte fiind finalizata) astfel incat sa nu le
mai deversam in raul Tarnava Mare;
  
  - finalizarea sistemului de alimentare cu apa potabila(retea de distributie finalizata)!
  
  CREDEM CU TĂRIE CĂ A SOSIT MOMENTUL CA ROMaNIA SĂ-ŞI ACHITE DATORIA
MORALĂ FAŢĂ DE CEI CARE ŞI-AU SACRIFICAT SĂNĂTATEA ŞI CHIAR VIAŢA PE CEA
MAI POLUATĂ PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ DIN ŢARĂ!", se arata in memoriul Primariei Copsa
Mica, semnat de primarul Daniel Tudor Mihalache.
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