Consilierii s-au certat ca la usa
cortului

• În ultima ședințădin acest an a Consiliul Județean Vâlcea • refuzul aleșilor
județeni de a vota un punct de pe ordinea de zi l-a nemulțumit pe vicele CJ Vâlcea,
Ion Cîlea, care a părăsit sala

Vineri, 22 decembrie, consilierii județeni au dezbătut, în cadrul ședinței
extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea, câteva subiecte de maximăimportanțăpentru
județ. Unul dintre cele mai controversate puncte de pe ordinea de zi, ce a generat
multe discuții, a fost „Proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării, pe
unități administrativ – teritoriale, a sumelor defalcate din TVA, destinatăfinanțării
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2006”. Cu alte cuvinte,
executivul a cerut trecerea unei sume de 133.000 lei noi de la programul de
întreținere și reparații drumuri județene, că tre Consiliul Local al comunei Tomșani.
În urma unei aprobări din 14 decembrie a.c., Regia Autonomăjudețeană de Drumuri și
Poduri Vâlcea a executat o lucrare de pietruire și asfaltare pe DC 148 Bogdănești –
Costești, în localitatea Tomșani. Numai că , Primăria Tomșani nu are în acest moment
fonduri pentru a-și achita datoria că tre RAJDP Vâlcea. Acest lucru a nemulțumit o
parte a consilierilor județeni, care au refuzat săvoteze. „Am discutat de nenumărate

ori de faptul că sumele pe care le alocă m pentru lucrări de drumuri județene trebuie
săaibăla bazăun proiect. Constat că acest lucru nu se respectănici de CJ Vâlcea și
nici de RAJDP. Lucrarea de la Tomșani a fost făcutăde regie fărăa fi comandatăde
președintele CJ Vâlcea. Prima vinăo are RAJDP-ul pentru că a executat o lucrare
fărăsăse asigure dacă Primăria Tomșani are bani săplătească ” – a spus consilierul
județean PNL, Cristian Buican. La acest discurs al liberalului, Ion Cîlea,
vicepreședintele CJ Vâlcea, a ținut sărăspundă, motivând că el a ordonat săse facă
lucrarea în perioada în care îi ținea locul președintelui Dumitru Bușe. De asemenea,
el a ținut săprecizeze că nu a luat această hotărâre numai pentru că primarul
localității Tomșani, Dumitru Pearcu, este membru PSD. „Inițial, DC 148 Bogdănești –
Costești a fost prins în cadrul unui program ce avea o perioadă de execuție 2004 –
2006. În anul 2005, s-au executat majoritatea lucrărilor, rămânând neasfaltatădoar o
porțiune, DC 148. RAJDP-ul nu are nici o vină, eu am rugat conducerea regiei
săînceapăasfaltările acolo” – a declarat Ion Cîlea.

Supărat, Cîlea a părăsit sala de ședințe
La rândul său, președintele CJ Vâlcea, Dumitru Bușe a spus că cei 5,8 miliarde lei
vechi, bani alocați pentru întreținerea drumurilor județene și comunale, vor fi cu
siguranțăcheltuiți. Astfel, 975 milioane lei vechi vor fi distribuiți pentru
deszăpezire, 1,5 miliarde lei vechi pentru siguranța circulației, 1,8 miliarde lei
vechi pentru alunecă rile din comuna Lăpușata și restul pentru reparații asfaltice în
diferite localități ale județului. „În acest moment avem destule lucrări care încă se
mai pot face și altele care trebuie finalizate. RAJDP-ul a ajuns în această situație
datorităinfluenței politice și nu al unui management eficient. De foarte multe ori
conducerea regiei nu a catadicsit săcearăaprobarea noastrăpentru executarea unor
lucrări și așa a făcut și acum. Vreau să-i mulțumesc public domnului Cîlea pentru că
m-a suplinit foarte bine în această perioadă . Însă, consider că trebuia să-mi dea și
mie un telefon să măinformeze” – a afirmat Dumitru Bușe.

Ca la piață…
Apoi, președintele CJ Vâlcea a supus la vot acest punct de pe ordinea de zi, însăîn
două variante: una așa cum a fost propus și a doua referitoare la repartizarea sumei
de 5,8 miliarde lei vechi. Prima variantănu a fost agreatăde majoritatea consilierilor
județeni, doar social – democrații dându-și acordul, decizie ce l-a nemulțumit pe
vicepreședintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea, care și-a strâns hârtiile și a părăsit sala.
Din acel moment, în sala de ședințe a CJ Vâlcea a început scandalul. Consilierii PNL
și cei PSD au început săse certe, reproșându-și unul altuia că voteazănumai în funcție
de preferințele politice. Consilierul liberal, Dan Vlaicu, foarte liniștit, și-a scos
telefonul mobil din buzunar și a început săfilmeze în timp ce colegii săi se certau.

Pânăla urmăa fost supusăla vot și cea de-a doua variantăcare a fost votatăde 20 dintre
consilieri. În final, Dumitru Bușe a propus înființarea unei comisii care va evalua
activitatea RAJDP-ului și care va fi compusădin doi membrii ai Alianței D.A. (Romulus
Bulacu – PD și Cristian Buican – PNL), doi ai PSD-ului (Constantin Pârvu și Ștefan
Prală), un reprezentant al regiei și doi ai CJ Vâlcea.
Claudia Stanciu

