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DESPRE PROIECTELE UNIUNII EUROPENE ÎN COMUNA LUPAC
marti, 26 mai 2015

Când în proximitatea zonei tale dai cu ochii peste
afi_ele Uniunii Europene,

te bucuri, fiindc urmeaz s se înfptuiasc ceva.

Te bucuri, fiindc _ti c vor fi
demarate lucrri cu bani europeni, cu termene precise de execucie, în urma crora ai barem certitudinea c ceva se va
schimba în bine. Ceva care te va face s te simci mai aproape de normalitatea
crilor din vest.

Un
astfel de anunc inscripcionat pe un panou din tabl _i-a fcut aparicia pentru prima dat în
comuna Lupac cu vreo trei ani înainte de aderarea României la UE. S-a asfaltat
atunci _oseaua comunal Clocotici &ndash; Cara_ova, _osea care scurta considerabil
distanca între cele _apte sate croate. O realizare de 495 de mii de euro,
deosebit de util _i apreciat de locuitorii acestei zone.

La
o distanc de zece ani se ive_te o alt în_tiincare de acest fel. Comparativ cu
proiectul precedent se anunc o sum simcitor mai mare. 2,5 milioane de euro
sunt alocaci din fonduri europene, cu o mic contribucie _i din partea
autoritcii locale, pentru realizarea unui proiect de infrastructur în satul
Clocotici. La sfr_itul acestui an când, dup termenul stabilit, vor fi
terminate lucrrile, stenii, beneficiari ai proiectului, vor avea canalizare,
cmin cultural restaurat _i înc o _osea de legtur cu drumul judecean. Fr
dubii, util pentru locuitorii zonei!

Dar,
nu despre aceste proiecte vreau s vorbim acuma, ci despre un altul. Unul
special...

De
niscaiva vreme st agcat pe peretele corpului nou al primriei din Lupac un
banner care, cu litere de-o _chioap, anunc zeci de milioane de euro investite
într-o lucrare de anvergur pe hotarul comunei. Bannerul a aprut abia dup un
an de la demararea lucrrilor la controversatul proiect &bdquo;Sistem Integrat de
management al de_eurilor în judecul CS&ldquo;. Dac pentru proiectele de mai sus am
intuit bucuria oamenilor, în primul rând pentru utilitatea lor, în cazul
proiectului de fac, raportându-ne
strict la sumele alocate _i urmând logica ierarhizrii strilor afective ale
omului, populacia trebuia s se afle în culmea fericirii. Îns, n-a fost deloc
a_a.

Pucini
printre noi sunt cei care nu s-au intersectat, mcar o dat, cu unul dintre agencii de asigurri de viac. ^tici
voi, aceia care îci sucesc mincile de te pomene_ti proprietar peste o polic de
hârtie, pe care o vei tooot pltii cu bani grei pân la pensie, în speranca
c-ci vei duce mai u_or btrânecile. Mulci dintre ace_ti agenci, în relacia cu
clientul (sau victima, dup caz!), apeleaz la un vicle_ug de marketing, prin
care îci prezint doar lucrurile pozitive ale produsului destinat vânzrii.
Neajunsurile acestuia sunt voit omise. bi se arat, spre exeplu, nuferii.
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Despre mocirla de pe fundul lacului, în schimb, nu ci se sufl o vorb.

Cu
acelea_i abilitci de agent de vânzâri a operat _i Consiliul Judecean, în cazul
de fac ca ordonator de proiect, în relacia cu Consiliul Local Lupac. Sau, m
rog, cu unii dintre membrii si de bun credinc.

Dar,
haideci s reconstituim _irul evenimentelor care au precedat aparicia acestui
banner!

În
data de 25 septembrie 2009 s-a prezentat consilierilor locali un filmulec
despre o fabric de de_euri din capitala Suediei, Stockholm. Parc _i vd cum s-a derulat prezentarea:
&bdquo;N-ar fi ru, nu-i a_a, stimaci consilieri, c doar dumneavoastr sunteci
oameni umblaci... cine mai avea prin anii 90 pa_apoarte de-alea, cum aci avut
domniile voastre, de puteai s mergi în voie prin toat Europa? N-ar fi ru,
spuneam, dac s-ar construi o fabric de genul acesta AICI, la dumneavoastr în
comun! C doar, dumneavoastr aci vzut atâtea...lumea civilizat. Gândici-v,
numai, la avantajele unui parteneriat! Un procent SEMNIFICATIV din câ_tigurile
fabricii, care nu va fi deloc neglijabil, va fi orientat ctre Primria Lupac.
Iluminatul public în comun va deveni GRATUIT _i e limpede de înceles c
PRIORITATE la angajri vor avea locuitorii comunei. Pe lâng toate acestea Primria
Lupac, în calitate de partener, va primi locuri în consiliul de administracie
al uzinei. Ei, ce ziceci?&ldquo;

Ce s mai...vis! S-ci tot dore_ti fabrici de
astea!

Însuflecit
de vorbele pline de optimism, Consiliul Local Lupac hotrâ_te cedarea a cinci
hectare de teren din domeniul public pentru construirea fabricii, urmând ca
alte cinci hectare s fie atribuite acesteia în cazul în care va fi nevoie pe
viitor. Doar a_a, dac va fi nevoie... Curios este c pe 23 februarie 2010,
cele cinci hectare (sau maxim zece) se transform miraculos în...52 de hectare!
^i asta nu printr-o _edinc de magie,
cum aci fi tentaci a crede, ci printr-o _edinc ordinar de consiliu local.
Atunci s-a aprobat scoaterea a dou terenuri din domeniul public al comunei.
Unul cu o suprafac de 42 ha, iar altul de 10 ha, ambele din Cf nr. 208.
Acestea, chipurile, urmau s fie
destinate firmelor dornice s investeasc _i s-_i desf_oare activitatea acolo, pe lâng noua uzin. Îns,
marele iluzionist, Consiliul Judecean Cara_-Severin se pregtea pentru
construirea unui depozit central megalitic de colectare a gunoiului menajer din
întreg judecul, cruia, eufemistic, i se mai spunea _i &bdquo;deponeu ecologic&ldquo;.
Drguc, nu?

Odat
primit _tampila pe cerere, marele vânztor de iluzii a trecut la pasul doi &ndash;
&bdquo;informarea&ldquo; populaciei. Nu pentru c _i-ar fi dorit expres lucrul acesta (s
fim serio_i!), ci pentru c trebuia
respectat un protocol contractual al Comisiei Europene. Prin urmare, pe 10 mai
2010 se organizeaz o mini _eztoare în incinta Primriei Lupac, la care
trebuiau s participe: o delegacie a
CJCS, câciva dintre consilierii Consiliul Local (cei care _tiau cum stau
treburile) _i câciva dintre cunoscucii acestora, chemaci s umple rândurile. Nu
de alta, dar trebuia s se respecte, domnule, cumva protocolul la...
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Urma,
deci, s se cin în tihn o prezentare, fain de tot, despre deponeu. Cu oameni
de soi, nu a_a... Dar, fleo_c, informacia se scurge cumva de la surs _i ajunge
la urechile oamenilor simpli din Lupac. A_a c, hodoronc-tronc, apar _i
terchea-berchea _tia, în numr mare _i pe nepus mas, acolo, la locul faptei, s vaz _i ei ce li s-o pregtit! Brusc, cmruca de la
Primrie deveni
neîncptoare, iar prezentarea, aia
fain, _tici voi...trebui s se mute la Cmin. Da, la Cminul Cultural,
fiindc era _i încperea mai mare, dar fiindc _i expunerea aceasta avea _anse
s devin, s-i zicem, un fel de act cultural. Nu dureaz, îns, nici zece
minute _i delegacia (aia, de-o venit cu prezentarea!) e scoas afar în fluierturi,
huiduieli _i alte vorbe ptrunse...de cultur, dar nu de aia literar, ci de
aia...organic, dac m încelegeci!

Nicio
problem, delegacia nu se las deloc intimidat _i mai vine de trei ori la
Lupac. Tot ca s prezinte... Îns, reacciile sunt acelea_i. De fiecare dat
lumea se adun în numr mare doar pentru a-_i arta revolta fac de proiect,
nicidecum s asiste la prezentare. Dar cum _tampila Consiliului Local Lupac se
regsea pe cerere, _i cum delegacia _i-a fcut datoria încercând s prezinte populaciei
planurile viitorului deponeu, se putea considera c au fost îndeplinite
condiciile pentru demararea lucrrilor la proiect. Ceea ce s-a _i întâmplat.

Dac în tot acest timp _eful Consiliului Judecean, domnul Sorin
Frunzverde nu a gsit de cuviinc s vin, nici mcar o singur dat, la Lupac
s clarifice nedumeririle oamenilor, î_i face, în schimb, timp pentru a chema
presa la inaugurarea lucrrilor la viitorul deponeu, pentru a se fli cu
realizrile instituciei pe care o cârmuie_te. Printre altele, iat ce a
declarat atunci domnia sa: &bdquo;Am excavat sute de mii de metri cubi aici, pentru a
reu_i s gestionm de_eurile Cara_-Severinului în condicii moderne, care se
bazeaz _i sunt impuse de legislacia european, _i observaci c nu este întâmpltor
volumul de lucrri de circa 60 de milioane de euro ce se desf_oar aici. Vor
mai fi trei stacii de sortare intermediar la Pojejena, Bozovici _i Ocelu Ro_u,
dar efectiv lucrrile importante se desf_oar aici, pe acest platou, lâng
Lupac, unde vom depozita toate de_eurile din întregul judec. ^i eu cred c _i
din judecele limitrofe&rdquo;.

Când începuser protestele la Lupac, lumea era
îngrozit de proporcile viitorului deponeu. E cam greu s digeri faptul c
întreg judecul î_i va depozita gunoiul menajer la cptâiul tu. Judecând,
îns, dup ceea ce crede edilul _ef al judecului nostru, Lupacul ar avea toate
_ansele s creasc dintr-un centru judecean de management al de_eurilor,
într-unul regional, unde pân _i judecele vecine î_i vor arunca gunoaiele! M
scuzaci, de_eurile!

Iar
despre noi, cic, s fim snto_i!

Daniel Lucacela
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