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Primaria Lupac la începutul lui 2012
vineri, 10 februarie 2012

{xtypo_quote}Fiecare început de an reprezint _i un nou început de drum.
{/xtypo_quote}

Dup ce _i-au trecut în revist realizrile _i neajunsurile de pe parcursul anului trecut, primriile a_teapt acum cu nerbdare
alocarea banilor de la Ministerul Financelor Publice ctre bugetele proprii pentru a-_i duce la bun sfâr_it lucrrile nefinalizate
_i, dup caz, pentru a da contur noilor proiecte pe anul în curs.

Am stat de vorb cu edilul comunei Lupac, Marian Vlasici, despre planurile _i ambiciile comunei pe care o conduce.
&bdquo;Deocamdat a_teptm s ni se aprobe bugetul pe anul 2012. Pân nu vedem ce sume ne vor fi alocate, nu putem _ti
ce planuri s ne facem&rdquo; &ndash; ne-a declarat acesta. &bdquo;Ceea ce _tim sigur este c vom continua turnarea
covorului asfaltic pe strzile pe care le-am pregtit pentru asfaltare înc de anul trecut. Este vorba despre trei strzi din Lupac
_i de câte o strad din Rafnic _i Vodnic&rdquo;.

Pe lâng acestea primria Lupac _i-a propus începerea lucrrilor de renovare a Cminului cultural din Clocotici. Financarea
pentru aceste lucrri trebuia s se fac din bani europeni, dat fiind proiectul &bdquo;Canalizare menajer Clocotici ; Legtur
rutier între DJ 581 _i sat Clocotici ; Reabilitare _i dotare Cmin cultural Clocotici; Înfiincare centru de zi pentru persoane
vârstnice&rdquo;, depus de primria Lupac la Agencia de Plci pentru Dezvoltare Rural _i Pescuit ( APDRP) înc din anul
2009. Aceast agencie asigur implementarea tehnic _i financiar a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (
FEADR) _i a preluat în totalitate derularea _i monitorizarea Programului SAPARD. În ciuda faptului c proiectul depus a
întrunit 64 de puncte _i are toate _ansele s primeasc financare european, primria Lupacului pare s nu mai aib rbdare s tot
a_tepte banii europeni, în timp ce starea de degradare a Cminului cultural devine tot mai accentuat. &bdquo;Nu putem
sta la nesfâr_it s a_teptm s ne vin banii. Deocamdat sunt blocate toate proiectele care au fost depuse la nivel de car _i nu
_tim precis când ne vor veni banii pentru proiectul nostru. Se poate chiar s nu vedem ace_ti bani niciodat _i asta înseamn
s nu mai facem nimic la cmin? Din bugetul propriu o s reparm acoperi_ul, o s schimbm geamurile &ndash; pentru care
am dat deja comand &ndash; _i o s refacem aspectul exterior al cldirii. Dac ne vin _i banii pentru proiect, fici fr grij, avem
ce face cu ei.&rdquo; &ndash; ne mai spune primarul Vlasici.

Deocamdat, singurii bani care sunt destinaci s umple vistieriile
primriei din Lupac vor veni de la Consiliul Judecean Cara_-Severin. În
urma hotrârii din 10 ianuarie 2012, privind repartizarea pe unitci
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa
pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale _i din cota de
18,5% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru suscinerea
programelor de dezvoltare local _i a proiectelor de infrastructur care
necesit cofinancare local, pe anul 2012, s-a dispus alocarea sumei de
110 mii lei pentru aceast comun. Din totalul aceastei sume, 85.000 de
lei sunt sume defalcate din TVA, iar restul de 25.000 de lei provin din
cota din impozitul pe venit. Tot în urma acestei hotrâri, pentru
comuna Cara_ova s-au alocat 105 mii lei, din care 50.000 provin din
sumele defalcate din TVA, iar ceilalci 55.000 de lei, din cote din
impozitul pe venit.

Este o premier faptul c Lupacul prime_te de la Consiliul Judecean
ceva mai mulci bani decât Cara_ova. Pân acum sumele destinate celor
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dou comune croate au fost cel mult egale, sau au înclinat balanca în
favoarea Cara_ovei.

Daniel Lucacela
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