Contractul cu firma italiana
Monticava va fi reziliat

” MAI va verifica modul în care au fost cheltuiți banii pentru depozitul ecologic
de la Fețeni ” deși, groapa ar fi trebuit să fie gata până la începutul acestui an,
lucrările se află într-un stadiu incipient. Italienii de la MONTICAVA par a nu se
grăbi câtuși de puțin să urgenteze terminarea depozitului ecologic ” până la acest
moment firma „Monticava” a efectuat doar câteva săpături, drenaje și decapări, pentru
care s-au cheltuit nici mai mult nici mai puțin de 500 de mii de euro ” situația este
cu atât mai gravă cu cât la 1 octombrie 2006, Groapa de gunoi de la Râureni ar fi
trebuit închisă și dată spre exploatare cea nouă, de la Fețeni <?xml:namespace prefix
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Groapa ecologică de la Fețeni urma să ﬁe dată în exploatare la sfârșitul anului 2006. Licitația pentru
construcția gropii a fost câștigată de o ﬁrmă italiană, Monticava Strade SRL, ai că rei reprezentanți susțineau că
dețin peste 40 de ani de experiență în domeniu, pe piața românească de proﬁl. Lucrurile stau, din păcate, altfel.
Cu ceva timp în urmă, Ministerul Mediului a cerut Prefecturii Vâlcea să veriﬁce situația gropii de gunoi de la
Fetețeni. Solicitarea a venit ca urmare a întârzierii foarte mari, în care se aﬂă ﬁrma, în procesul de execuție a
lucrărilor. până la acest moment ﬁrma „Monticava” a efectuat doar câteva săpături, drenaje și decapări,
pentru care s-au cheltuit nici mai mult nici mai puțin de 500 de mii de euro. Astfel, câțiva reprezentanți ai
Ministerului Administrației și Internelor (MAI) vor veriﬁca modul în care s-au cheltuit banii europeni, destinați

pentru construirea depozitului. Deși, groapa ar ﬁ trebuit să ﬁe gata până la începutul acestui an, lucrările se aﬂă
într-un stadiu incipient. Italienii de la MONTICAVA par a nu se grăbi câtuși de puțin să urgenteze terminarea
depozitului ecologic. Din câte se pare, lucrările s-au împotmolit la realizarea unui dren, ce dă mari bătăi de cap
specialiștilor, care nu știu exact cum trebuie realizat. Situația este cu atât mai gravă cu cât la 1 octombrie 2006,
Groapa de gunoi de la Râureni ar ﬁ trebuit închisă și dată spre exploatare cea nouă, de la Fețeni. În dorința de a
trage cât mai mult de timp și sperând că vor obține o prelungire a contractului, constructorii italieni au propus
aducerea, la Fețeni, a unei stații mobile de sortare a deșeurilor, care poate ﬁ utilizată gratuit până la terminarea
lucrărilor. „În Urma veriﬁcă rilor făcute, am constatat că lucrările au fost stopate la punctul 8, din cele câteva
mii existente în proiect, motiv pentru care am participat la mai multe întâlniri cu factorii implicați in acest
proiect. Mai mult, am trimis chiar și o scrisoare la Ministerul Administrației si Internelor, în care solicitam o
analiza la nivel ministerial a situației de la Fețeni” a precizat prefectul Anuța Handolescu.
Prefectul județului Vâlcea, Anuța Handolescu susține că Primăria Râmnicului nu putea să intervină în
procesul de execuție al lucrărilor, însă ar ﬁ trebuit să adopte o atitudine fermă, pentru a grăbi ﬁnalizarea
construirii gropii de gunoi de la Fețeni. „Am trimis Autorității Naționale de Plăți propunerea de a rezilia
contractul cu ﬁrma italiană. De asemenea, am propus să ﬁe reluate licitațiile internaționale pentru groapa de
gunoi de la Fețeni. Procedura poate dura până la 5 luni de zile” a mai spus prefectul. Menționăm că acest
proiect, se derulează printr-un proiect ISPA, iar banii obținuți trebuie cheltuiți până la sfârșitul anului 2009.
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