
Primarii sibieni pierd zeci de milioane de euro
in timp ce la nivel national s-a depasit orice asteptare la absorbtia fondurilor europene, in judetul Sibiu nu
exista niciun proiect depus.
 Pe parcursul lunii martie s-a desfasurat prima faza a masurii „322 – Renovarea si dezvoltarea satelor ",
prin care administratiile publice locale pot solicita bani din fonduri europene pentru reconstructia si
dezvoltarea infrastructurii satelor. in prima luna de la demararea masurii, in judetul Sibiu nu exista nici
macar un proiect elaborat pentru a fi depus. Şi asta in conditiile in care Agentia de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit a primit la nivel national 194 de proiecte in valoare de peste 400 milioane de euro.
 SUMA reprezinta aproape o treime din valoarea totala alocata tarii noatre, de aproximativ un miliard si
jumatate de euro pentru perioada 2007 – 2013. Mircea Teuceanu, directorul Agentiei de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit Sibiu, estimeaza ca in urmatoarele doua luni toate fondurile vor fi epuizate,
iar pana in prezent, din partea Consiliilor Locale sibiene nu exista niciun semnal ca sunt interesate de
acesti bani. " Cel mai important lucru la ora actuala pentru consiliile locale este sa depuna proiecte. Daca
nu se grabesc, in urmatoarele doua luni nu vor mai fi bani ", a declarat Mircea Teuceanu.
 DIRECTORUL APDRP Sibiu mai spune ca anul trecut a luat la pas toate satele si comunele sibiene si a
vorbit cu toti primarii si consilierii despre aceste fonduri. Mai mult decat atat, recent a trimis mailuri si
corespondente tuturor primariilor cu informatii despre aceste fonduri. " Nici nu si-au deschis mailurile si
pe unii daca-i intrebi, nici nu stiu despre ce e vorba ", completeaza Teuceanu.
 NEPĂSAREA primarilor si a alesilor locali este si mai mare in anumite cazuri. Spre exemplu, in anul
2006, tot pentru dezvoltarea infrastructurii locale, Guvernul a emis OUG 7 prin care aloca fonduri
Consiliilor Locale interesate. Din judetul Sibiu, primariile din comunele Alma, Altana, Bruiu, Mosna,
Carta, Slimnic, Merghindeal si Cristian, au realizat la acea vreme proiecte viabile, numai ca ele au fost
depuse dupa epuizarea fondurilor. Mircea Teuceanu spune ca i-a anuntat pe toti sa foloseasca acele
proiecte de dezvoltare rurala pentru obtinerea actualelor fonduri, bineinteles cu modificarile de rigoare. "
Pentru ei este foarte simplu pentru ca au proiectele deja facute, trebuie doar sa faca unele mici modificari
", mai spune Teuceanu. Deocamdata ADPRP Sibiu nu a primit nici din partea acestor primarii semnale ca
ar fi interesate de fondurile europene.
 Cu tot cu masura 322, la nivel national au fost depuse in prima luna un numar record de 918 proiecte, in
valoare totala de peste 700 de milioane de euro. in judetul Sibiu exista doar discutii pentru doua proiecte,
fara sa fie depus vreunul pana acum.

Pagina 1 / 1


