Suntem codaşi la accesarea de
fonduri europene

REPLICI. Prefectul Petre Ungureanu a pus din nou tunurile pe preşedintele Consiliului
Judeţean Vâlcea, social democratul Ion Cîlea. Zilele trecute, reprezentantul
guvernului în teritoriu l-a acuzat pe şeful judeţului de neimplicare în accesarea
proiectelor cu finanţare europeană şi în realizarea strategiei de dezvoltare a
judeţului. Practic, prefectul Ungureanu

îl pune pe Ion Cîlea să-i facă tema de casă

dată de Guvernul PDL. Ion Cîlea îi transmite că este rupt de realităţile din judeţ şi
corigent la capitolul legislaţie şi administraţie publică locală, două domenii în care
ar fi trebuit să exceleze măcar prin prisma funcţiilor deţinute de-a lungul celor 20
de ani de carieră. În ceea ce priveşte strategia judeţului, şeful CJ
că respectiva

îi reaminteşte

temă intră în atribuţiile prefectului. Conducerea Consiliului Judeţean

a intrat din nou în vizorul prefectului Petre Ungureanu. El îl acuză pe şeful
instituţiei, că a distrus economic judeţul, prin neatragerea proiectelor cu finanţare
europeană, în special pe mediu, cât şi de neimplicare în realizarea strategiei de
dezvoltare a judeţului. ,,Noi avem nişte perspective greu de digerat în următoarea
perioadă, în special pentru societăţile de pe platformă, pentru care termenul de
conformare a ajuns la scadenţă. Pentru unii apa se rupe acum, alţii urmează. Aflaţi în
perioada de criză, unii directori nu şi-au mai prevăzut şi fonduri pentru investiţii,
pentru conformarea la mediu. Singura zonă în care putem să stăm liniştiţi este groapa
de la Măldăreşti, care aparţine unui privat, şi asta pentru că are termen de
conformare 2017, în rest toate expiră acum. Stăm foarte prost la accesarea proiectelor

cu finanţare europeană, pentru că cei care trebuiau să le acceseze nu şi-au făcut
treaba.

Vom vedea cât s-a muncit în perioada 2008 – 2012 abia în 2013. Am cerut la

Consiliul Judeţean proiectele, dar nu mi-au dat nici un răspuns. În final, i-am propus
doamnei Bogheanu, de la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia, să
organizez eu o întâlnire cu toţi preşedinţii de consilii judeţene să vedem ce
perspective avem. Consiliul Judeţean nu ne-a trimis nici documentaţia pentru
realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului. Am cerut-o, dar nu ni s-a dat nici un
răspuns. Probabil îl va scoate în campania electorală. Suntem la începutul anului 2012
şi am constatat că după acest an nu vom mai avea o strategie de dezvoltare a
judeţului”, a
sfârşit,

declarat prefectul judeţului. Prefectul Ungureanu a recunoscut, în

că instituţia pe care o conduce nu are atribuţii, deci nici merite,

în

demararea unor proiecte de interes public, cum ar fi cel al pârtiilor de schi de la
Voineasa, proiect asumat de prefect, deşi meritul aparţinea
Vâlcea, proiectul fiind iniţiat în

Consiliului Judeţean

mandatul fostului preşedinte Dumitru Buşe. ,,Cu

excepţia pârtiei de Obârşia Lotrului, care va dezvolta într-adevăr zona, nu s-a făcut
mare lucru în judeţul Vâlcea, cu toate aceste e unul care se tot laudă pe la televizor
că munceşte toată ziua pentru judeţ. Şi nici acolo situaţia nu este foarte clară,
pentru că dezvoltarea turistică şi economică a zonei Voineasa depinde de realizarea
infrastructurii. Dezvoltatorii nu vor investi într-o zonă care nu are canalizare, apă
curentă, curent electric, iar aceste investiţii trebuie făcute de localităţile locale
şi judeţene, pentru că prefectura nu are atribuţii în acest sens. Singurul lucru pe
care poate să-l facă este să atragă atenţia. Atât.”, a precizat reprezentantul
Guvernului în teritoriu. Prefectul Ungureanu, repetent la administraţie publică
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, social-democratul Ion Cîlea, a declarat că
prefectul vorbeşte în necunoştinţă de cauză, deşi ar fi trebuit să aibă măcar
noţiunile de bază în materie de administraţie publică şi legislaţie, deoarece a
deţinut calitatea de deputat şi de consilier judeţean. ,,Domnul Ungureanu habar nu are
pe ce lume trăieşte şi ce se întâmplă în judeţ. Noi am accesat proiecte, dar mare
parte dintre ele au fost blocate de partidul dânsului. Miniştrii şi directorii PDL ni
le-au blocat în sertare. Spunea că nu i-am dat nu ştiu ce documentaţie pentru
realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului, că nu vreau să particip la realizarea
ei. Îl informez pe domnul prefect, că văd că are lacune foarte mari în materie de
legislaţie, deşi se laudă că este avocat de 30 de ani, că nu preşedintele Consiliului
Judeţean face strategia judeţului, ci prefectul, în speţă Prefectura. Dânsul este
reprezentantul guvernului şi trebuie să pună în practică viziunea partidului aflat la
putere. Dânşii au un program de guvernare, cel puţin aşa spuneau, care implică automat
şi dezvoltarea economică a judeţului Vâlcea. Îi doresc succes! Mă bucur totuşi că a
recunoscut că nu are nici un merit în proiectul de la Voineasa. E un pas înainte”, a
precizat preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea. DANA NEDESCU

