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Toti primarii din Tulcea au ajuns la fundul
sacului
Toate primariile comunelor din judetul Tulcea au nevoie de bani pentru
asigurarea cheltuielilor de functionare pana la sfarsitul anului, in contextul
scumpirii preturilor la energie si combustibili, dar si la materialele de
constructii, a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Jurilovca, Eugen
Ion, care este si presedintele filialei teritoriale a Asociatiei Comunelor din
Romania (ACoR), relateaza stiripesurse.
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El a mentionat ca principala problema o reprezinta plata facturilor la energia electrica si a
adaugat ca toate primariile trebuie sa faca si achizitia de combustibili pentru ca scolile sa
depaseasca iarna 2022-2023.
"Toate comunele din judet au nevoie de bani de functionare pana la sfarsitul anului (...) Chiar si
noi, la Primaria Jurilovca, stam cu preavize de la o luna la alta si reusim sa platim ca sa nu ni se
opreasca iluminatul public. E ceva de nedescris. (...) La cheltuielile de functionare intra si
asigurarea lemnelor pentru scoli. Lucrurile sunt destul de grave. Nu vreau sa alarmam populatia,
dar situatia trebuie sa fie cunoscuta", a afirmat primarul Ion.
Edilul a mai spus ca in 95% din comunele din judet situatia financiara este "delicata" mai ales in
ceea ce priveste investitiile.

"Se intampla acest lucru nu pentru ca primarii au antamat lucrari pe care nu le pot sustine
bugetar, ci ca au antamat proiecte care ajung la maturitate in 85% dintre cazuri si a aparut
cresterea preturilor la materialele de constructie. (...) Tona de asfalt era in deviz de 260 de lei, iar
acum este 420 de lei, iar principalul cost in construirea unui drum este asfaltul. Imaginati-va ca
au investit 7 milioane de lei intr-un drum si se opresc exact cand trebuie sa toarne covorul de
asfalt. Ce se va intampla cu acesti bani cheltuiti? intr-un an sau doi ori poate chiar la o viitura mai
mare se va duce pe apa sambetei toata cheltuiala", a explicat primarul comunei Jurilovca.
Presedintele filialei judetene a ACoR a adaugat ca in zece din cele 46 de comune tulcene
constructorii au sistat lucrarile din cauza ca primariile nu si-au putut asuma noile costuri, pe
fondul lipsei fondurilor.
"Daca nu se va gasi o solutie, in maximum o luna, si noi, ceilalti primari, vom ajunge in aceeasi
situatie", a mai estimat primarul Ion Eugen.
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