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Declaraţiile domnului Preşedinte Cristian ADOMNIŢEI cu privire la
propunerea PSD de a modifica Masterplanul drumurilor judeţene şi
comunale
„Partidul Social Democrat a propus o nouă planificare de cheltuire a banilor
pentru reabilitarea drumurilor judeţene. Prin aceasta încearcă un exerciţiu de
imagine, încercând să arate că le pasă de drumurile judeţene şi de primari.
Avertizez însă majoritatea toxică a PSD că în loc să facă lucruri bune,
propune lucruri mai proaste. Acum jumătate de an, toţi cei din Consiliul
Judeţean am aprobat Masterplanul drumurilor judeţene şi comunale valabil
până în 2020, document fără nicio ingerinţă politică în el, care arăta nevoia
reală în ceea ce priveşte reparaţiile drumurilor comunale şi judeţene. Au
încercat să reintre în acest subiect, însă ceea ce a ieşit tehnic din mâinile
celor de la PSD este o variantă mai proastă decât Masterplanul aprobat de
toţi consilierii judeţeni. Având majoritatea la vot, PSD poate trece la vot
acest proiect de hotărâre, dar propunerea PSD este mai proastă decât aveam
deja aprobat. La aceasta se adaugă faptul că au eliminat din priorităţile
pentru reparaţii comunele liberale sau democrat-liberale, aşa după cum noi
nu am făcut în Masterplan, lăsând în noul plan doar o majoritatea
covârşitoare a primăriilor social democrate. Este clar o tuşă politică dată
Masterplanului pentru a-şi avantaja proprii primari şi pentru a-i deprecia pe
cei din Opoziţie.
În plus, varianta tehnică propusă de PSD dezavantajează drumurile din judeţ
şi primăriile înseşi. Noi am prevăzut pentru reparaţiile drumurilor comunale
sume din cotele defalcate din TVA. După ce reparăm drumurile judeţene nu
vom mai avea nevoie de bani pentru plombări şi întreţineri, astfel putem
salva bani pe care am putea să îi dăm pentru reparaţia drumurilor comunale.
Dacă am implementa Masterplanul celor de la PSD nu am mai putea face
acest lucru pentru că fizic nu vor mai fi bani. Cei de la PSD propun să nu
mai avem bani pentru reparaţia drumurilor comunale şi toţi banii din cotele

din TVA să se ducă doar pe mentenanţa drumurilor judeţene. Noi am
prevăzut ca reparaţia drumurilor judeţene să se facă din credit şi din banii de
la Aeroport pentru că, practic, e partea de investiţii. Investeam pe acele
drumuri judeţene, le reparam, nu mai era nevoie de lucrări de reparaţii,
salvam acei bani pe care îi puteam cheltui pe drumurile comunale prinse în
Masterplan, adică cele intens circulate”

