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CONSILIUL JUDEŢEAN VREA SĂ ATRAGĂ FONDURI
EUROPENE PENTRU AEROPORT
Proiectele privind modernizarea Aeroportului prin intermediul
fondurilor europene au fost aprobate de plen. Decizia a fost luată astăzi, în
unanimitate, în cadrul unei şedinţe extraordinare. „Astăzi am aprobat
documentaţia pentru a depune proiectul pe Programul Operaţional
Sectorial – Transport. Vom solicita maximul sumei admise, adică
aproximativ 40 milioane de euro. Suma reprezintă contravaloarea
construirii ieşirilor din pista nouă şi ieşirile la platforma nouă de parcare a
avioanelor. Astăzi nu avem decât platforma existentă, pe care cu greu ar
putea să încapă două avioane mediu curier. Ea va fi lărgită, dar soluţia
durabilă este construcţia unei noi platforme care să acomodeze până la 16
avioane şi, evident, bretelele de conectare la noua pistă, care să conducă la
platforma de parcare”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI, Preşedintele
Consiliului Judeţean. Domnia sa a adăugat că urmează o realocare a
fondurilor între diverse axe de finanţare, Comisia Europeană urmând a
suplimenta în curând sumele pentru sectorul dezvoltării infrastructurii
aeroportuare. Concret, consilierii judeţeni au aprobat indicatorii tehnicoeconomici pentru realizarea a două căi de degajare rapidă, a unei platforme
îmbarcare-debarcare şi a instalaţiilor aferente, mai exact balizaj şi sistem de
iluminare. Cererea de finanţare va fi depusă cel mai probabil în cursul
săptămânii viitoare.
Un alt proiect al Consiliului Judeţean pentru care se încearcă obţinerea
de fonduri europene este Centrul Intermodal Regional de Transport Marfă.
În cadrul aceleiaşi şedinţe, Preşedintele Consiliului Judeţean a anunţat că
reprezentanţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au dat
dreptate instituţiei pe care o reprezintă. Contestaţia depusă de o firmă din
Bucureşti la licitaţia pentru realizarea studiului de fezabilitate a acestui

proiect a fost respinsă la mijlocul acestei săptămâni, astfel că proiectul poate
să îşi urmeze cursul firesc.
Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare au figurat şi două puncte
privind proiectul de reabilitare a Mănăstirii Golia. „Etapa a doua a
proiectului Golia reprezintă desăvârşirea lucrărilor la acest obiectiv
deosebit, respectiv partea care vizează realizarea picturii interioare. Este un
proiect extraordinar de important şi vrem să fructificăm faptul că Uniunea
Europeană acceptă ca şi cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adaugată,
lucru care nu se întâmpla până acum”, a mai declarat dl. Cristian
ADOMNIŢEI. Valoarea totală a proiectului de reabilitare a picturii
interioare a Mănăstirii Golia este de aproape 6 milioane de euro, din care
TVA circa un milion de euro. Contribuţia totală (Consiliul Judeţean, în
calitate de beneficiar, şi Consiliului Local, în calitate de partener) va fi puţin
peste 100.000 de euro.

