CONSILIlJL JUDETEAN
VALCEA
,
- CABINET PRESEDINTE 

INFORMARE
privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului
Judetean Valcea, dr.ing. ION CILEA, de la sedinta anterioara
si pana in prezent

In perioada care a trecut de la sedinta precedenta a
Consiliului Judetean si pana in prezent, principalele obiective
avute in atentie
au constat in urmarirea rnodului de realizare a
,
veniturilor bugetare, initierea, cu aprobarea consilierilor, a unor
negocieri pentru contractarea de imprumuturi, dinamizarea unor
noi canale si relatii cu autoritatile publice centrale, functionarea
corespunzatoare a aparatului de specialitate a Consiliului
Judetean, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes
judetean,
Toate demersurile si actiunile intreprinse au avut ca scop
depasirea efectelor multiple pe care criza economica globala Ie
are asupra activitatii administrative si a cornunitatii judetene.
Pentru indeplinirea acestor atributii, pe baza unui program
complex si riguros, am intreprins urmatoarele actiuni:
Problemele judetului - pe masa Executivului
1~ Apel catre primul ministru

Printr-un memoriu argumentat, am adus la cunostinta
primului ministru, Emil Boc, ca judetul nostru se confrunta cu 0

acuta criza de fonduri, determinata 'in special de rieasigurarea
surselor de echilibrare de la bugetul de stat.
Am atras atentia ca veniturile proprii incasate de la agentii
economici sunt foarte reduse din cauza crizei financiare ~i ca
acestea nu acopera necesitatile stringente pentru functionarea in
conditii normale a activitatii autoritatilor publice locale.
Lipsa fondurilor pericliteaza realizarea unor importante
actiuni programate pentru acest an, printre care:
- acordarea produselor lactate si de panificatie 'in scoli si
gradinite 'in conformitate cu prevederile aUG nr.96/2002;
- refacerea de drumuri si poduri gray afectate de inundatii,
alunecari de teren ~i alte calamitati naturale;
- imposibilitatea asigurarii drepturilor acordate persoanelor
indreptatite sa primeasca ajutor social;
- criza acuta de fonduri pentru cofinantarea de catre
autoritatile publice locale pentru realizarea proiectelor cu
finantare nerambursabila, precum ~i a altor documentatii
pentru programele europene etc.
Am adus la cunostinta primului minstru ca, pentru iesirea
din impas, judetul Valcea are stricta nevoie de 0 alocare de
fond uri prin repartizare de la bugetul de stat 'in valoare totala de
268.988.000 lei.
Pana la aceasta data nu am primit raspuns din partea sefului
Executivului.
'<,

2. Audienta la Ministrul Sanatati!
.

' Principalul scop al uneia din cele patru deplasari la
Guvemul Romaniei efectuate 'in ultima luna I-a constituit
obtinerea sprijinului necesar pentru scoaterea din criza a
unitatilor medico-sanitare din j udet.

Deoarece fondurile alocate, In doua transe de 80.000 si,
respectiv, 350.000 lei, de Consiliul Judetean, din bugetul propriu
n-au fost in masura sa acopere cheltuielile materiale si pentru
reparatii la Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ramnicu Valcea,
am solicitat ministrului Sanatatii, Ion Bazac, alocarea sumei de
1.010,7 mii lei pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si,
respectiv, pentru procurarea ~i montarea a doua ascensoare.
Pentru asigurarea unor servicii de asistenta medicala de
calitate, cu efecte benefice asupra reducerii zilelor de spitalizare,
am solicitat Ministerului Sanatatii
1.166.000 lei 'in vederea
,
procurarii unui aparat de rezonanta magnetica si a unei truse de
chirurgie lap aroscopica.
De asemenea, am solicitat fonduri 'in valoare de 7.633.000
lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
pentru achizitionarea cladirii 'in care functioneaza Clinica
Balneofizioterapeutica si de Recuperare Calimanesti, scop 'in care
am initiat un proiect de hotarare de Guvern.
Ministrul Sanatat!', Ion Bazac, m-a asigurat ca va analiza
fiecare problema si ca, 'in functie de prioritati, va gasi 0 rezolvare
cat mai favorabila.

3. Prezenta ministeriala la Ramnicu Valcea
In ziua de 22 mai a.c., am organizat 0 intalnire cu primarii
localitatilor din judet 'in cadrul careia am facut 0 evaluare a
situatiei financiare deosebite pe fiecare structura 'in parte. Prezent
la lucrarile acestei intruniri, secretarul de stat, Mihai Fifor, din
cadrul Ministerului Administratiei ~i Internelor a luat cunostinta
de dificultatile insurmontabile cu care ne confruntam si a dat
asigurari ca va promova spre solutionare de catre Executiv
problemele de natura financiara ale autoritatilor publice locale
din judetul Valcea,

Inventarul de probleme a avut in vedere urmatoarele
aspecte:
- fondurile pentru cofinantarea celor 49 proiecte aflate in curs
de implementare pe structura Programelor europene de
preaderare, pentru care s-a propus constituirea unui fond
tampon care sa acopere diferenta de 84,6% pentru finantarea
cheltuielilor;
deoarece este in pericol functionalitatea institutiilor publice
din 22 localitati care nu mai dispun de fonduri pentru
desfasurarea activivitatii, s-a propus modificarea repartizarii
pe trimestre a surselor de finantare si suplimentarea acestora
cu 268.987,87 mii lei;
pentru
implementarea
proiectelor
cu
finantare
nerambursabila, s-a propus constituirea unui fond centralizat
care sa asigure autoritatilor publice locale fluxul de numerar
in vederea decontarii lucrarilor executate si plata TVA care
sa fie recuperate dupa rambursarea de la DE a cheltuielilor
efectuate.

Urgenta intai: delimitarea perimetrelor de ameliorare

In aceasta luna am continuat programul de actiuni in comun
cu primarii din localitatile unde s-au produs alunecari de teren si
alte fenomene care au determinat degradarea accelerata a peste
38.700 ha. Programul se refera in"principal la delimitarea unor
perimetre de ameliorare si consolidarea acestora prin lucrari de
irnbunatatiri funciare, precum si prin punerea in valoare silvica
sau horticola, dupa caz.
Informez ca de la declansarea actiunilor, in luna aprilie a.c.,
si pana in prezent au fost organizate intalniri cu factorii interesati,
s-au declansat actiunile de constituire a comisiilor locale,

stabilindu-se componenta si atributiile acestora, precum si alte
proceduri care sa dinamizeze punerea in aplicare a Hotararii de
Guvem ill. 786/1993.
La ultima analiza din aceasta luna, am stabilit sa se
finalizeze identificarea loturilor compacte de terenuri degradate si
evidentierea acestora in Planul Urbanistic General, atragerea in
derularea acestui program a proprietarilor de terenuri cuprinse in
loturile de ameliorare si inceperea elaborarii documentatiei
preliminare care sa cuprinda: schita perimetrului, procesul verbal
care atesta acceptul proprietarilor de teren ~i fisa perimetrului
care va fi supus lucrarilor de ameliorare. Numai dupa aceea va fi
lansata etapa urmatoare cand se va stabili tema de proiectare si se
va trece la elaborarea documentatiei tehnico-economice, 'in
conformitate cu prevederile legii.

CET GOVORA SE CONFORMEAZA.
CERINTELOR
DE lVIEDIU
•
Pe adresa Consiliului Judetean am pnnut 0 comunicare
oficiala prin care s-a adus la cunostinta ca a fost selectionat
proiectul propus de judetul Valcea in lista de prioritati pentru
finantare prin Pro gramul Operational Sectorial de Mediu - Axa
prioritara 3 - care se refera la reducerea poluarii si diminuarea
efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea
sistemelor de incalzire urbana. .
'"
Informez ca aplicatia propusa de judetul nostru se refera la
retehnologizarea instalatiilor de termoficare urbana de la CET
Govora, in vederea conformarii la cerintele de mediu. Mentionez,
de asemenea, ca proiectul nostru face parte dintr-un pachet
impreuna cu alte 5 judete (Oradea, Resita, Botosani si Focsani)
pentru care Ministerul Mediului va acorda asistenta tehnica, prin

Programul Phare 2006, In vederea accesarii de fonduri prin POS
Mediu - Axa prioritara 3.
Pentru integrarea In acest program a CET Govora, unitate
subordonata Consiliului Judetean, am delegat 0 echipa de
specialisti care sa ne reprezinte la sedinta de expertizare care a
fost organizata la Bucuresti de Ministerul Mediului si Institutul
de Studii si Proiectari Energetice. Intalnirea ne-a facilitat
posibilitatea de a stabili In detaliu calendarul de lucru pe anul
2009 pentru implementarea proiectului privind retehnologizarea
CET Govora in vederea conformarii la cerintele
de mediu.
,

o ALTA PRIORITATE -

INFRASTRUCTURA
RUTIERA
...,

Se cunoaste foarte bine ca resursele financiare pe acest an
ale Consiliului Judetean sunt foarte mici, inclusiv cele destinate
intretinerii si repararii drumurilor judetene. Am considerat totusi
ca aceste lucrari sunt prioritare si ca, printr-o mai buna organizare
a activitatii, pot si trebuie sa fie executate obiectivele din
programul pe acest an.
Informaz ca, pana la aceasta data s-au realizat:
- imbracaminti asfaltice pe zece drumuri judetene;
- tumare asfalt pe 800/0 din drumurile judetene asfaltate care
necesita astfel de lucrari;
- plombarea a 11 drumuri judetene pietruite, in lungime totala
de peste 30 km;
- din programul de reabilitare si modemizare a tronsonului de
drum judetean DJ 677 F Galicea - Sirineasa - Popesti, in
lungime de 10,2 km, s-au incheiat lucrarile de turnare a
covorului asfaltic pe 4,6 km, dupa ce, in prealabil, a fost

consolidata portiunea din cea mai frarnantata zona dintre
Slavitesti - Sirineasa,
Pentru mentinerea In stare corespunzatoare a drumurilor si
pentru prevenirea degradarii acestora de catre mij loacele auto de
mare tonaj, am introdus restrictii de transport pana la limita de
greutate pe osie de maximum 5 tone. In acest scop, au fost
organizate mai multe echipe de control care sa supravegheze
traficul pe drumurile intens folosite de transportatori si sa ia
rnasurile prevazute de lege.

"
BUNUL GOSPODAR I~I
FACE VARA SANIE

000

"

In ziua de 5 mai, la Consiliul Judetean.js-a desfasurat 0 noua
intalnire a factorilor implicati In promovarea proiectului
.Dezvoltarea infrastructurii pentru schi si agrement In statiunea
turistica Voineasa". Cu acest prilej, s-au stabilit demersurile
necesare pentru elaborarea documentatiei care urmeaza sa fie
depusa pentru evaluare si finantare In cadrul Programului
Operational Regional, Axa prioritara 5 - domeniul de interventie
5.2, "Crearea, dezvoltarea, modemizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii
serviciilor turistice".
Prernergator depunerii spre finantare a proiectului, pentru
luna mai s-a stabilit urmatorul program de activitati:
• incheierea In forma autentica- a contractului de vanzare 
cumparare a terenurilor din zona Puru, comuna Voineasa, in
vederea realizarii ofertei de donatie de catre proprietarul
terenului respectiv;
• depunerea documentatiilor privind dezmembrarea dreptului
de proprietate asupra terenurilor din zona Puru la Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea;

• intocmirea memoriilor tehnice privind obiectivele de
investitii propuse si depunerea acestora spre dezbatere la
Agentia de Protectia Mediului Valcea;
• depunerea spre avizare a Planului Urbanistic Zonal la
institutiile prevazute prin lege sa-~i dea avizul;
• prezentarea ofertei de donatie in forma autentica a
terenurilor cu vegetatie forestiera in zona Puru - comuna
Voineasa, in suprafata totala de 9,85 ha.
Dupa incheierea acestor demersuri pentru care au fost
stabilite tennene si responsabilitati precise, am propus ca, in
actuala sedinta a consilierilor judeteni, sa supunem spre dezbatere
si aprobare propunerea de acceptare a donatiei, iar in prima
saptamana a lunii viitoare sa perfectam Intreaga documentatie
spre a fi depusa pentru evaluare si finantare la Agentia de
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.

VALCEA A DAT EXEMPLU DE BUNA PRACTICA

In lucrarea intitulata "Cartea Alba a Capacitatii
Administrative" realizata de catre un colectiv de experti
coordonat de europarlamentarul Victor Bostinaru, Consiliul
Judetean
Valcea este remarcat ca unul dintre cele mai bune
,
exemple din tara in ceea ce priveste absorbtia fondurilor
europene de catre autoritatile publice din Romania.
Elaborarea acestui studiu de mare amplitudine a avut la baza
un sondaj la nivelul autoritatilor publice locale realizat dupa un
chestionar al Comisiei Europene.
Dupa cum se stie, la aceasta data, avem in curs de
implementare un numar de 49 proiecte, din care 19 sunt finantate
pe programe de preaderare (Phare), iar celelalte 30 proiecte sunt
cuprinse in Programe de finantare post aderare.

