
Un milion de euro, returnati de Cisnadie
Cateva zeci de locuitori ai Cisnadioarei au marsaluit, ieri, pentru a cere administratiei locale sa se
imprumute pentru reteaua de apa si canalizare.

 Cisnadioara a devenit, in ultimele zile, locul de manevra al unor declaratii care arunca locuitorii satului in
ceata. Din fonduri europene, Agentia Regionala Centru a aprobat finantarea cu aproape un milion de euro
a lucrarilor de introducere a canalizarii in Cisnadioara. Pentru finalizarea retelei si de apa si de canalizare
mai sunt necesare fonduri de alte aproximativ 2,5 milioane de euro, plus alti aproximativ 500.000 de
euro, necesari refacerii stradale dupa introducerea retelelor. Acesti bani ar urma sa fie luati cu imprumut,
fapt ce a fost respins in unanimitate in ultima sedinta ordinara a Consiliului Local Cisnadie, pe motiv ca
previziunile bugetare nu suporta un asemenea imprumut.

 Locuitorii din Cisnadioara au protestat, ieri, impotriva aceste decizii de a nu face un imprumut atat de
mare si, implicit, de a returna milionul de euro alocat pentru canalizare. "Noi avem conditiile din Dacia
romana. De 15 ani platim impozit degeaba, nu s-a facut nimic la noi", au spus protestatarii. Ei au fost
incurajati si de primarul Johann Krech. "Sustin acest proiect, ar fi o aberatie sa nu o fac. Sunt si alte cai de
atac daca nu sunt de acord consilierii. Daca luam credit 1,2 milioane de euro si vindem terenuri in
Cisnadioara o sa avem bani pentru retea. O sa avem un buget de 11 - 11,5 mil. de euro", a declarat Krech.

 Viceprimarul Gheorghe Huja contrazice declaratiile primarului. "Proiectul de buget prevede venituri
totale de 7,5 milioane de euro. Acel milion de euro alocat pe canalizare nu poate fi utilizat. Ce facem,
bagam doar o teava in pamant, apoi astupam, sapam iarasi cand avem bani de bransamente, astupam din
nou si iarasi sapam cand mai avem bani si pentru apa? Daca am face imprumut nu am mai avea niciun
ban de investitii in Cisnadie", a declarat Huja. El spera, ca ultima solutie, ca in viitorul buget de stat sa fie
prevazuta si o suma pentru apa si canalizare la Cisnadie, fapt ce ar opri returnarea milionului de euro.
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