
Primaria Copsa Mica poate continua investitii la reteaua de apa, dupa deblocarea fondurilor
Primaria Copsa Mica din judetul Sibiu, care era in imposibilitatea de a continua lucrarile de investitii la
reteaua de apa si canalizare, a obtinut deblocarea fondurilor necesare in urma medierii prefectului Horatiu
Racuciu, transmite corespondentul Mediafax. 
  
  
  Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Sibiu, prefectul Horatiu Racuciu a primit, vineri, o adresa
din partea Ministerului Finantelor prin care a fost anuntat ca reprezentantii Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale (CAIL) au aprobat deblocarea ultimei transe din imprumutul contractat de Primaria
Copsa Mica de la o banca din Romania.
  
  
  
  "Ma bucur ca am reusit sa-i conving pe cei de la Comisie ca problemele orasului Copsa Mica trebuie
abordate cu prioritate. Multumirea mea este legata si de faptul ca, prin acest lucru, confirm promisiunea
pe care am facut-o la preluarea mandatului, aceea de a sprijini oricare din unitatile administratiei publice
pentru realizarea planurilor de dezvoltare si modernizare a localitatilor din judetul nostru", a declarat
prefectul de Sibiu, Horatiu Racuciu, citat in comunicatul de presa.
  
  
  
  Primaria Copsa Mica din judetul Sibiu era in imposibilitatea de a continua lucrarile de investitii la
reteaua de apa si canalizare, din cauza epuizarii plafonului maxim de imprumut stabilit de Guvern pentru
anul 2011, iar reprezentantii orasului au cerut sprijinul prefectului Horatiu Racuciu.
  
  
  
  Primarul orasului Copsa Mica, Daniel Mihalache, a transmis, la inceputul lunii martie, prefectului de
Sibiu, Horatiu Racuciu, o solicitare de a media pe langa Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale
din Ministerul de Finante pentru a rezolva problema finantarii de 900.000 de lei, ultima transa dintr-un
imprumut prin care se finanteaza lucrarile la reteaua de apa si canalizare.
  
  
  
  Potrivit reprezentantilor Primariei Copsa Mica, in anul 2006 a fost contractat un imprumut, tip linie de
credit, cu o valoare de aproximativ doua milioane de lei de la o banca din Romania.
  
  
  
  Termenul de finalizare a acestei linii de credit este 31 decembrie 2011, iar pentru acest an Primaria mai
avea nevoie, in ultima transa de imprumut, de 900.000 de lei.
  
  
  
  Potrivit administratorului public al Primariei Copsa Mica, banii sunt necesari pentru continuarea
lucrarilor de reabilitare si modernizare a retelei de apa si canalizare, investitie inceputa in urma cu mai
multi ani si finantata din acest imprumut, dar si din fonduri de la bugetul statului, prin Ministerul
Mediului.
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  Primaria Copsa Mica a anuntat atunci Prefectura Sibiu despre situatie si a cerut sprijinul prefectului de
Sibiu, Horatiu Racuciu, care a mediat pe langa Comisia de Autorizare, in vederea obtinerii aprobarii de a
lua si ultima transa de imprumut.
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