
Primaria Copsa Mica cere ajutorul prefectului pentru un imprumut
Reprezentantii Primariei din Copsa Mica sunt foc si para pe Comisia de Autorizare a imprumuturilor
Locale, din cauza neautorizarii unei linii de credit pentru derularea unor investitii la nivelul orasului.
Potrivit responsabililor Primariei, orasul Copsa Mica si-a fixat prin strategia de dezvoltare locala,
adoptata in unanimitate de Consiliul Local, o serie de investitii menite sa creeze un mediu propice
atragerii unor investitori care prin activitatile lor sa contribuie la dezvoltarea orasului, iar pentru ca
bugetul local nu poate sustine doar din veniturile proprii investitiile pe care considera de urgenta
maxima, s-a apelat la o finantare rambursabila pe termen lung, respectiv un contract tip linie de credit
care expira la 31.12.2011, autorizata de Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale din Ministerul de
Finante. in decembrie 2010, Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale a notificat Primaria ca pentru
sumele ce se vor trage in 2011 este necesara obtinerea unei noi autorizari datorita faptului ca Guvernul
Romaniei a fixat prin legea 275/2010, intrata in vigoare in 28.12.2010, un plafon maxim anual pe tara pe
care autoritatile locale au voie sa-l imprumute. "in 04.01.2011, Primaria Copsa Mica solicita autorizare
din partea Comisiei, care nu binevoieste sa raspunda in 30 de zile asa cum prevad legile Romanesti si care
in 14.02.2011 informeaza autoritatea locala ca plafonul pentru anul 2011 este epuizat. Neintelegand cum
e posibil ca din 28.12.2010 (de la intrarea in vigoare a legii) si pana in 04.01.2011 (cand primaria a
solicitat autorizarea) s-au aprobat autorizari de 1.400 milioane lei, am solicitat Comisiei clarificari privind
solicitantii care au primit autorizare (data depunerii cererii, data aprobarii, suma aprobata) pentru a ne
lamuri ca aceasta interdictie nu are ratiuni politice. Totodata, am instiintat Institutia Prefectului Judetului
Sibiu despre aceasta situatie si speram ca domnul prefect Horatiu Racuciu va reusi sa medieze pe langa
Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale pentru a-i face pe membrii acesteia sa inteleaga ca
interzicandu-ne accesul la aceste finantari, ni se interzice de fapt dreptul de functionare ca si autoritate
locala punandu-ne astfel in imposibilitatea rezolvarii unor probleme pe care comunitatea le considera
foarte importante. Speram sa se inteleaga la Bucuresti ca problemele locale trebuie sa fie rezolvate de
decidentii locali cu interventia minima a autoritatilor centrale astfel incat autoritatile locale din Copsa
Mica sa-si duca crucea data de cetatenii care i-au investit prin votul lor ", se arata intr-un comunicat
semnat de primarul din Copsa Mica, Daniel Tudor Mihalache.
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