
Sechestru la Gospodaria comunala
Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a pus sechestru pe o serie de imobile ale Gospodariei
Comunale pentru o datorie de 13 miliarde catre bugetul statului.
  
  Anul 2005 a fost negru pentru Gospodaria Comunala. In primavara, Agentia pentru Valorificarea
Activelor Statului si Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu au blocat conturile societatii, din cauza
datoriilor la stat. AVAS s-a induplecat si a deblocat o parte din conturi in cursul verii, insa Finantele
Publice au mentinut contul de la Trezorerie blocat. Mai mult, in 31 octombrie au pus sechestru pe mai
multe imobile ale Gospodariei Comunale din Medias.
  
  teapa de la fosta administratie
  Povestea imenselor datorii catre buget a inceput in iarna anului 2001. Desi multi medieseni s-au
debransat de la centrale, Gospodaria a trebuit sa produca si sa livreze agent termic catre circa 500 de
locuinte. Prin doua hotarari ale Consiliului Local de atunci, Primaria se angaja la plata unei diferente de
costuri care s-a ridicat in final la 10 miliarde de lei. Banii nu s-au platit, iar Gospodaria a actionat in
instanta Primaria. Procesul s-a incheiat anul trecut cu o decizie definitiva, care obliga Primaria la plata
banilor. Intre timp s-au schimbat primarii. "Nu m-am putut intelege cu fostul primar, Plopeanu, care nici
n-a vrut sa auda de plata. Am deschis proces si am castigat, dar s-a schimbat administratia. N-am trecut la
executarea silita, deoarece cu noul primar, Daniel Thellmann, am putut sa discut de o esalonare", spune
Ioan serban, directorul societatii. Neprimind banii la timp, dar nevoita sa-si plateasca angajatii si sa faca
fata cheltuielilor, Gospodaria a ramas in urma cu taxele catre stat.
  
  Plopeanu are motivele lui
  De cealalta parte, fostul primar, Teodor Plopeanu, sustine ca Gospodaria a produs energie termica la
parametri normali, dar din cauza numarului mic de medieseni bransati la centrale, mare parte din energia
produsa s-a pierdut si nu a fost facturata. "Mai erau putini medieseni bransati la centrale si din aceasta
cauza doar o mica parte din energia termica produsa a fost si facturata. Noi trebuia sa acoperim plusurile,
de fapt, energia care s-a pierdut. Nu mi s-a parut normal sa platesc ceea ce nu era facturat", spune
Plopeanu. 
  
  Sechestrul lui Bodu
  Situatia s-a complicat la inceputul anului, cand Gospodaria s-a trezit cu conturile blocate de catre AVAS
si Finante. AVAS revendica 34 de miliarde de lei, cu tot cu penalizari, in contul datoriilor la utilitati, iar
Finantele circa 13 miliarde de lei, pentru taxe si impozite restante. "Cu AVAS-ul ne-am inteles. Finantele
au mentinut contul de la Trezorerie blocat, iar in 31 octombrie ne-au pus sechestru pe doua apartamente, o
garsoniera si vreo opt spatii comerciale, cu termen de plata in 15 zile", a declarat serban. Societatea va
contesta decizia in instanta, solicitand punerea sub sechestru asigurator si a doua centrale termice din
patrimoniul Primariei. Acceptarea acestei variante ar conduce la deblocarea contului, iar din banii virati
de catre Primarie, Gospodaria isi va continua activitatea si va incepe plata restantelor la buget.
  
  Mediasul fara apa?
  Criza blocarii conturilor din primavara acestui an a pus Gospodaria Comunala pe jar, deoarece a fost
foarte aproape de a ajunge in imposibilitatea de a achizitiona materialele necesare tratarii apei. Situatia
s-ar putea repeta, in cazul in care contul de la Trezorerie ramane blocat. "Din cauza blocarii conturilor de
la Trezorerie, am putea sa ajungem din nou in dificultate, iar mediesenii ar putea ramane fara apa", a spus
Ioan serban.
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