Extras din
PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30 iulie 2019 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl primar: Dl consilier Gyorffy a cerut lămuriri din partea Apei
Târnavei Mari despre starea proiectului. Am vorbit cu dl. Ioan
Munteanu, care a delegat-o pe doamna Dalina Iftincă să informeze
Consiliul Local.
Dl Gyorffy Iosif: Asta în urma a multor sesizări din oraş, cu ce se
întâmplă cu proiectul, oamenii vor să fie informaţi.
Dna Dalina Iftincă: Mă numesc Dalina Iftincă, sunt manager de
proiect la Apa Târnavei Mari, mă ocup cu proiectul de apă şi canal
care este pe fonduri POIM 2014-2020. Stadiul proiectului actual este
la revizia 4, deci a fost revizia 4 a studiului de fezabilitate. Între revizii
sunt 2-3 luni, deoarece nu a existat de la început un draft de SF care
să zică că aşa face toată lumea. Acesta este aprobat de Comisia
Europeană. Aşa merg toţi, nu în funcţie de cum s-au depus proiectele
şi de problemele care s-au întâmpinat pe cursul proiectelor la Comisia
Europeană şi respingerile pe care le dădeam, s-au tot actualizat
drafturile SF-lui. Noi acum suntem la draftul 4, ne-au venit
observaţiile pe acest draft, după care în 5 august o să depunem
draftul 5, revizia 5 a studiului de fezabilitate. În urma discuţiilor şi a
şedinţelor pe care le-am avut cu reprezentanţii AM-lui, am stabilit că
vom depune din 5 august revizia pe capitole, astfel încât să urgentăm
aprobarea studiului şi ca interval de timp, o dată la 2 săptămâni vom
merge la Bucureşti, vom discuta despre capitolul pe care l-am depus,
vom mai face revizie, dacă va mai fi cazul, după care sperăm că
undeva la sfărşitul lunii octombrie să putem trimite studiul de
fezabilitate şi aplicaţia la Comisia Europeană. În momentul în care
ajunge acolo, timpul nu mai este aşa lung, noi sperăm ca până în
noiembrie va fi semnat contractul. Ideea este că dacă în septembrie
avem aprobarea AM-lui, deci aprobarea reprezentanţilor AM-lui
asupra studiului de fezabilitate, vom începe să urcăm pe SEAP
licitaţiile cu clauză suspensivă. Deci undeva în octombrie, chiar dacă
Comisia Europeană încă nu a semnat contractul, în momentul în care
aprobarea vine de la AM, noi putem să începem licitaţiile pe lucrările
care vor fi în proiect. Vor fi 9 contracte de lucrări, valoarea fiecăruia
este destul de mare, oricum începem cu primele 3 contracte, care vor
fi Copşa – Axente, că ele sunt toate într-un singur contract. Deci vine
de la Mediaş, aducţiunea de apă Mediaş – Târnava – Copşa – Axente –
Agârbiciu, iar pentru canal, tot aşa, va fi tot în staţia de epurare de la
Mediaş. Din proiect cum ştiţi, s-a scos afară zona Agârbiciu, pentru
că nu ni s-a aprobat, deoarece localitatea este sub 2.000 locuitori.
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Dl Baciu Ioan: Ce se întâmplă cu canalizarea de la Copşa? Instalaţiile
care există deja?
Dna Dalina Iftincă: Pe instalaţia care există, cea care a fost făcută de
SCA.MO.TER, noi o vom reîntregi, o vom verifica pe toată. Avem
prinse valori pentru probe, rectificări, refaceri, dacă găsim ceva ce nu
a fost bine făcut sau dacă ceva s-a întămplat în atâţia ani. Există o
expertiză pe baza căreia şi pe baza verificărilor pe care le-am mai
făcut noi, tot ce există acum, se ia în considerare, se va verifica şi se
va pune în funcţiune deodată cu instalaţia nouă.
Dl Baciu Ioan: Şi staţia de epurare care este deja începută?
Dna Dalina Iftincă: Acolo va fi staţia de pompare spre Mediaş.
Dl Baciu Ioan: Şi de decantare?
Dna Dalina Iftincă: Da, de acolo vom pompa spre Mediaş, deci nu o
să mai fie staţia de epurare aici. Pe aceaşi reţea va veni Axente –
Copşa – Tărnava – Mediaş. Nici noi nu ne aşteptam, să vă spunem
drept, la paşii atât de greu făcuţi, chiar am discutat la Minister şi am
avut o discuţie şi cu Sibiul. Toată lumea din ţară se plângea că merge
foarte greu. Nu am făcut proiectele aşa, iniţial studiul de fezabilitate
era făcut de către AM şi toată aplicaţia de finanţare a fost făcută de
reprezentanţii AM-lui cu firma de consultanţă şi niciun operator din
ţară nu a făcut până acum. Este şi acesta un început, mai ales că va
mai veni o etapă. Sperăm ca în etapa următoare putem prinde şi
Agârbiciu, satele cu mai puţin de 2.000 locuitori.
Dl Deaconu Adrian: Termenul limită este de 31.12.2023?
Dna Dalina Iftincă: Da.
Dl Baciu Ioan: În termenul limită se obţine finanţare?
Dna Dalina Iftincă: Nu, problema este că nu se obţine finanţare,
problema este că se finalizează lucrările. Dar noi am discutat şi
problema asta la Bucureşti, că deja suntem în 2019, imediat în 2020,
e foarte greu să crezi că se pot termina toate lucrările în 2023, şi
atunci ne-am gândit la o expertizare a proiectului. Deci el se aprobă
acum tot proiectul pe care îl avem noi de 108 milioane, cu cât
ajungem în final, dar în funcţie de necesitate vom împărţi, de
exemplu, aşa cum am zis, începem cu Copşa, cu zona această,
lucrarea de pe Agârbiciu – Axente – Copşa – Târnava. Asta va fi una,
va fi partea cu Bratei, pentru că ei deja sunt aproape finalizaţi cu
reţelele şi Mediaşul. Vor fi 3 proiecte pe care le ridicăm pe SEAP.
După aceea, celelalte în funcţie de timpul care ne-a mai rămas sau le
etapizăm pe etapa următoare sau mai facem din ele cât putem acum.
Deci ne dăm şi noi seama că nu putem termina, dar dacă cumva nu
se poate, ne gândim deja la o etapizare. Cert este că proiectul se va
finaliza totuşi până în 2023. Ceea ce începi, trebuie terminat. Deci
asta-i clar, nu există nu se poate.
Dl Taifas Tudor: De ce durează atât? Lipseşte forţa de muncă sau de
finanţare?
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Dna Dalina Iftincă: Nu, aici nu este vorba de forţa de muncă.
Dl. Costache Ioan: Ce facem până atunci, până în 2023?
Dna Dalina Iftincă: Nu cred că trebuie să staţi până în 2023, ştiţi de
ce? Să presupunem că începem la jumătatea anului 2020, pentru că
depinde şi de ce se întâmplă cu licitaţiile. Noi după ce o ridicăm pe
SEAP, o atribuim repede şi după acesta vin ceilalţi şi o contestă, că
aşa e în Romănia.
Dl Moldovan Vlăduţ: Dacă se fac contestaţii, durează ani de zile.
Dna Dalina Iftincă: Ideea este că nu veţi sta, noi în funcţie de ce
terminăm, punem în funcţiune. Deci nu mai facem cum s-a făcut pe
POS, unde într-adevăr dacă nu terminai tot contractul, nu puneai în
funcţiune. Noi vrem să schimbăm şi avem voie, şi se poate prin lege,
şi dacă terminăm localitatea, putem pune în funcţiune, să nu depindă
de tot proiectul. Aşa ne-am şi propus, începem cu Copşa şi Târnava
pentru că ştim problemele. În caietul de sarcini aşa am şi impus
constructorilor care vor veni la licitaţie să ne facă un grafic etapizat,
astfel încât le-am dat indicaţii în care localităţi vrem să începem.
Dl. secretar: Dacă nu o să fie contestaţii, o să fie finalizat înainte de
2023.
Dna Dalina Iftincă: Mai ales că în Copşa, canalul nu este aşa o
problema şi conducta de apă, de aducţiune şi de refulare merge pe
terenuri publice şi nu va fi o problema, de exemplu să treacă sub
străzi, să întâmpinam greutaţi.
Dl Baciu Ioan: Într-o oarecare măsură, aş vrea să prezint că există o
oarecare problemă în Copşa cu canalul, mai mulţi locuitori care şi-au
făcut din fântâni canal.
Dl Gyorffy Ioan: Noi avem rugămintea să ne anuntati cu fiecare
etapă pe care o va face Apa Târnavei Mari, orice demersuri sunt.
Dna Dalina Iftincă: Fără nicio problemă. O să fac de fiecare dată o
adresă către Primăria Copşa Mică în care vă spun exact în ce stadiu
suntem.
Dl primar: Vă mulţumim.
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