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„Vreau să extindem 
legea prevenţiei şi la ad-
ministraţia locală. Adică 
dacă îţi vine Garda de Me-
diu şi îţi găseşte gunoaie 
la mai ştiu eu ce teren, să 
nu te amendeze din pri-
ma, ci să vină să discute 
cu tine, să îţi dea un plan 
de conformare. Aşa, teo-
retic, e prevăzut în legea 
prevenţiei, care nu trebuie 
să se aplice numai privitor 
la firme private, ci şi pri-
vitor la autorităţile locale. 
Nu glumesc când vă spun 
asta, pentru că ştiu foar-
te bine că ăştia din decon-
centrate au obiceiul că, 
dacă nu le rezolvi o pro-

blemă sau dacă li se pu-
ne lor piticul pe creier, să 
vină să te amendeze, că, 
asta e, primarii sunt ca-
pabili să suporte orice”, a 
spus Ludovic Orban, pre-
zent la Adunarea genera-
lă a Asociaţiei Comunelor.

Este nevoie de 
o „concentrare 
administrativă”

Pe de altă parte, el a 
apreciat că este necesa-
ră o „concentrare admi-
nistrativă”, care să ducă 
inclusiv la o reducere a 
numărului de deconcen-
trate. „Mai trebuie să mai 

scuturăm din agenţii, au-
torităţi, aşa cum am scu-
turat din ministere. Să 
mai scuturăm un pic din 
agenţii, autorităţi, ofi-
cii, tot felul de inspecţii şi 
aşa mai departe. Trebuie 
o concentrare administra-
tivă, care să ducă inclusiv 

la o reducere a numărului 
de deconcentrate care nu 
au de lucru şi atunci, ca 
să îşi găsească de lucru, 
până la urmă îi deranjea-
ză pe oameni, pe firme, 
pe administraţiile locale, 
tocmai ca să îşi găsească 
de lucru”, a arătat Orban.
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Ministrul propus la Inter-
ne, Marcel Vela, a decla-
rat luni, la audierile din 
Parlament, că la loca-
le nu pot vota cei care se 
află într-o altă localitate 
decât cea în care locu-
iesc, acest lucru fiind va-
labil doar în cazul antici-
patelor. 
Precizările au venit în 
contextul unei întrebări 
legate de ordonanţa pri-
vind anticipatele.
„E o confuzie cu voturi-
le dintr-o parte în alta, nu 
se votează pentru func-
ţia de primar, consilier ju-
deţean, consilier local şi 
preşedinte de judeţ. Deci 

cei care pot vota  dintr-un 
judeţ în altul nu votea-
ză pentru alegeri loca-
le şi judeţene”, a preci-
zat Vela.
El a fost întrebat de se-
natorul PSD Şerban Ni-
colae cu privire la avizul 
dat pe ordonanţa privind 
anticipatele.
„Aţi fost de acord cu tra-
seismul electoral, ca per-
soane aflate în tranzit sau 
ocazional, sper să-mi 
daţi un răspuns negativ, 
dar pe ansamblu nu exis-
tă niciun fel de obligaţie 
pe o asemenea ordonan-
ţă”, a susţinut Şerban Ni-
colae.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Vicepremierul interimar 
Raluca Turcan a declarat 
că în următorii 2 ani vor 
fi alocaţi aproximativ 2,5 
miliarde de lei pentru im-
plementarea proiectelor 
finanţate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL).
„PNDL va continua şi în 
următorii 2 ani vor fi alo-
caţi aproximativ 2,5 mili-
arde de lei pentru imple-
mentarea programelor. 
Este posibilă practic şi - 
să spunem - o ajustare a 
acestui program, în sen-
sul în care vom merge 
cu prioritate pe partea 
de infrastructură rurală, 
drumuri, poduri, canali-
zare, gaz, iluminat şi, de 
asemenea, modernizare 
unităţi şcolare şi unităţi 
medicale”, a spus Tur-
can, la Adunarea Gene-
rală a Asociaţiei Comu-
nelor din România. 
Ea a menţionat că 
această prioritate a venit 
din solicitările primarilor.
„La PDI situaţia stă în fe-
lul următor: a fost creat 
un program care pe fond 

urmărea ce? Să se pro-
mită nişte bani, iar aceş-
tia să nu intre în calcu-
lul deficitului de stat pe 
care România îl are. Din 
nefericire, toate aces-
te angajamente au fost 
făcute fără sursă de fi-
nanţare. Au fost depu-
se 3.100 de proiecte în 
valoare de 58,5 miliar-
de lei. S-au propus spre 
aprobare, deci, practic 
au fost conturate pentru 
a fi supuse spre aproba-
re 696, deci din 3.100 
- 696 au fost selectate 
într-o primă etapă în va-
loare de 10,8 miliarde de 
lei. Au fost semnate pro-
priu-zis 239 de contrac-
te în valoare de 6,6 mili-
arde de lei. (...) Cele care 
în formula în care au fost 
propuse nu vor putea 
merge aşa mai depar-
te vor fi reajustate, întru-
cât în momentul de faţă 
avem cele două mari axe 
de finanţare - bugetul de 
stat - o mare parte din 
sumă în PNDL şi bugetul 
din fondurile de la UE”, a 
afirmat Turcan.

Marcel Vela: La locale nu se votează în 
alt județ

2,5 miliarde de lei, pentru PNDL

Programul Naţional 
de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 
trebuie regândit, 
nu desfiinţat, 
a subliniat luni 
preşedintele 
Klaus Iohannis, la 
Adunarea Generală 
a Asociaţiei 
Comunelor din 
România. Şeful 
statului le-a vorbit 
edililor prezenţi 
la eveniment 
despre importanţa 
investiţiilor eficiente 
pentru dezvoltarea 
comunităţilor 
locale.

„Eu sunt sigur că pro-
cesul de reformare şi mo-
dernizare va intra în linie 
dreaptă imediat ce vom 
avea o majoritate parla-
mentară care să reflecte 
voinţa cetăţenilor şi îmi 
doresc ca acest lucru să 
se întâmple cât mai repe-
de. În acest program de 
modernizare, satul româ-
nesc este o componen-
tă esenţială, iar una din-
tre priorităţi este ca mari-
le programe naţionale de 
investiţii în mediul rural 
să fie reconfigurate, ast-
fel încât să existe o trans-

parentizare a acestora şi 
o gestionare corectă a 
fondurilor publice. Foarte 
mulţi dintre dumneavoas-
tră aţi implementat în co-
munele pe care le repre-
zentaţi proiecte finanţa-
te prin Programul Naţio-
nal de Dezvoltare Locală 
şi au fost bani mulţi, une-
ori şi proiecte reuşite în 
multe cazuri. Banii inves-
tiţi eficient înseamnă în-
totdeauna dezvoltare, în-
să nu trebuie să trecem 
cu vederea neajunsuri-
le acestui program. Toc-
mai de aceea spun răs-
picat: acest proiect tre-
buie regândit, nicidecum 
desfiinţat. Nu cred că es-
te nimeni în această sală 
care doreşte să mai asis-
tăm la acordarea banilor 
pe criterii politice sau la 
decontarea unor lucrări 
fictive sau prost realizate. 
Risipa banilor publici tre-
buie stopată definitiv, iar 

acest lucru se poate rea-
liza printr-o abordare co-
erentă şi responsabilă”, a 
afirmat preşedintele.

Infrastructura 
și utilitățile, o 
prioritate

Klaus Iohannis a pre-
cizat că un alt program 
absolut necesar şi care 
va aduce beneficii certe 
este cel care vizează ex-
tinderea reţelei de gaze. 
„Mediul rural nu poate fi 
condamnat, la infinit, la 
sărăcie şi subdezvoltare. 
Aproape jumătate din po-
pulaţia României nu es-
te conectată la sistemul 
de canalizare şi doar unul 
din trei români care locu-
iesc în mediul rural es-
te deservit de sistemul 
public de alimentare cu 
apă”, a arătat el.

El a afirmat că actua-
lul Executiv a crescut alo-

cările pentru acest an şi 
are ca priorităţi dezvol-
tarea rurală, sprijinirea 
comunităţilor locale prin 
programe finanţate atât 
de la bugetul de stat, cât 
şi din fonduri europene, 
modernizarea şi eficien-
tizarea administraţiei pu-
blice locale.

Mai mult, şeful statu-
lui a subliniat că investiţi-
ile trebuie să se realizeze 
ţinând cont de nevoile din 
teritoriu. 

„Nu trebuie să mai 
vedem parcuri excesiv 
pavoazate şi costisitoa-
re, amenajate în mijlo-
cul câmpului sau la mar-
ginea satului, în condiţiile 
în care localităţile respec-
tive nu sunt racordate la 
reţeaua de apă şi nici la 
reţeaua de canalizare. Cu 
alte cuvinte, nu ne mai 
permitem să avem sub-
dezvoltare şi risipă”, a 
spus Iohannis.

Klaus Iohannis doreşte 
ca PND să f¡e regândit

Ludovic Orban vrea să aplice legea 
prevenției și autorităților locale
Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat 
luni că îşi doreşte ca legea prevenţiei să fie 
aplicată şi în ceea ce priveşte autorităţile locale, 
astfel încât, în cazul unor abateri, acestora să le fie 
prezentat un plan de conformare.


