
n PRIGOANĂ n La doar o zi după ce
președintele ales al Consiliului Județean
Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a
reclamat opiniei publice și Ambasadei SUA
la București abuzurile la care este supus,
DNA a derulat o acțiune concertată
împotriva șefului autorității județene. Pe de o
parte, vineri, la București s-a emis un
mandat european de arestare pe numele lui
Constantinescu, în dosarul privind litigiul cu
Curtea de Conturi. Pe de altă parte, DNA
Constanța a cerut instanței, tot vineri,
arestarea preventivă a președintelui CJC
pentru 30 de zile, în dosarul în care
Constantinescu este acuzat că nu a plătit o
banală factură de 3.000 de lei la Centrul
Militar Zonal (CMZ). În cererea lor, procurorii
DNA spun că, dacă va fi arestat în dosarul
privind Curtea de Conturi, Constantinescu
nu va putea fi anchetat și judecat în dosarul
de la Constanța privind neplata utilităților
CMZ. În replică, avocatul Marius Mocanu,
unul dintre cei care îl reprezintă pe
președintele CJC, a afirmat că solicitarea
DNA Constanța nu are temei și crede că nu
va avea sorți de izbândă.

n ACELEAșI PROBE, DECIzII
DIfERITE n Prin această ofensivă, se pare
că DNA încearcă să desființeze argumentele
principale ale avocaților lui Nicușor
Constantinescu, care au spus că două
complete de judecată ale Curții de Apel
București au dat două soluții diferite, care se
bat cap în cap, în adoptarea cărora s-a ținut
cont de aceleași documente și care vizează
aceeași persoană. În susținerea demersului
lor, prin care urmăresc aducerea în țară a lui
Constantinescu, procurorii au invocat până
și un filmuleț postat pe net care l-ar înfățișa
pe președintele CJC fumând o țigară la New
York, filmuleț care, spun reprezentanții DNA,
ar dovedi - în pofida documentelor medicale
autentice - că acesta nu este chiar așa de
bolnav. Într-un dosar, instanța a vizionat
filmulețul, a ascultat pledoaria procurorilor, a
admis proba la dosar, a cântărit-o alături de
documentele medicale originale și a decis
că Nicușor Constantinescu poate fi judecat
în libertate. În schimb, în celălalt dosar,
Curtea de Apel a decis că Nicușor
Constantinescu trebuie arestat. Într-o
declarație de presă, președintele ales al

CJC a criticat faptul că din motivația
instanței privind decizia de arestare
preventivă lipsește cu desăvârșire tocmai
temeiul în baza căruia a fost dispusă
măsura restrictivă. Adică filmulețul nu a fost
reținut ca probă la dosar.

n PLâNGERE n Avocatul Cătălin
Dancu, apărătorul lui Nicușor
Constantinescu, a cerut public Ministerului
Justiției să verifice modul în care unii
judecători români, ”în mod cu totul bizar,
încălcând spiritul tratatului semnat între
România și SUA în materie penală”, au
decis să pună la îndoială credibilitatea
autorităților americane, care au depus
documente care dovedeau problemele
medicale de care suferă Constantinescu,
precum și intervențiile chirurgicale la care
președintele CJ Constanța a fost supus ca
urmare a diagnosticării sale cu cancer la

prostată. Dancu a arătat că este inadmisibil
ca activitatea DNA să fie umbrită de cea a
anumitor procurori care, în dorința de a-l
aresta pe Nicușor Constantinescu, își permit
să emită aprecieri medicale asupra
diagnosticelor puse de medici specialiști.
Avocatul lui Constantinescu mai spune că
măsura arestării preventive este
excepțională și se aplică pentru a ține
închiși criminalii periculoși, care ar încerca
să ia legătura cu martorii. În schimb, în
cazul său, președintele ales al CJC este
învinuit că nu a dispus plata unei facturi de
3.000 de lei, iar în celălalt dosar - că este
autorul moral al unui control al Curții de
Conturi la Regia Autonomă Județeană de
Drumuri și Poduri Constanța.
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DNA urmărește dubla arestare
a lui Constantinescu?

INvESTIȚIE 
NECESARĂ

Auzim tot mai des de construcții începute și
neterminate, lucrări care stagnează din lipsă de bani sau
proiecte neaprobate ori nefinanțate. Mai rar se întâmplă,
în comunitățile mici, ca proiectele de amploare să fie duse
la bun sfârșit fără dificultăți mari. În comuna constănțeană
Nicolae Bălcescu, amenajarea canalului de preluare a
apelor pluviale, proiect care mai cuprinde amenajarea a
două parcuri cu locuri de joacă, este la un pas de a fi
finalizată. Și asta în numai câteva luni. „Proiectul în sine
este 90% finalizat. Acum se lucrează la amenajarea
parcurilor care se vor afla pe malurile canalului”, a spus
primarul Viorel Bălan. Construcția canalului și a parcurilor
din apropiere era necesară pentru că, după fiecare ploaie,
apa stagnează în centrul localității, iar mizeria se strânge,
creându-se un mediu insalubru. Proiectul este finanțat din
sponsorizări de la o firmă privată, după ce, inițial, s-a
încercat accesarea de fonduri europene. În 2008 a fost
depusă documentația necesară la Ministerul Mediului, dar
nu s-au găsit fonduri pentru demararea lucrărilor. Dacă
lucrurile vor decurge conform planurilor, canalul va fi dat în
folosință peste o lună.

CANAL PLUvIAL fINALIzAT DUPĂ
CâTEvA LUNI

ÎNTâLNIREA 
LIDERILOR LOCALI

Pentru ca proiectele de modernizare și dezvoltare să
fie aplicate într-un mod cât mai punctual, este important
ca cei aflați în poziție de conducere să mai plece urechea
la ceea ce fac și alții. De aceea se fac reuniuni prin care
liderii administrațiilor locale și naționale „fură” idei și tehnici
unul de la altul. Un asemenea eveniment a avut loc, joi și
vineri, la Praga. Este vorba despre o întâlnire între liderii
locali din China și statele din Europa central-estică.
Totodată, a avut loc și Forumul de investiții chineze, care
are ca scop consolidarea relațiilor de cooperare între
China și țările europene. România și județul Constanța au
fost reprezentate de primarul orașului Murfatlar, Valentin
Saghiu, care a participat la reuniune pentru a găsi noi
posibilități de a dezvolta orașul. La cele două evenimente
au avut loc mai multe discuții cu privire la dezvoltarea
regională și locală în toate domeniile, de la cercetare și
industrie grea până la agricultură, turism și sănătate.

ORAșUL MURfATLAR, PROMOvAT
LA REUNIUNI INTERNAȚIONALE

Președintele CJC, Nicușor Constantinescu, spune că două complete de judecată
ale Curții de Apel București au dat două soluții diferite, care se bat cap în cap,
deși în adoptarea lor s-a ținut cont de aceleași documente, care vizează aceeași
persoană

n SCANDAL n Încurcate-s ițele în Consiliul Local Ovidiu. La
finele anului trecut, trei consilieri locali din partea PSD, Florin-
Cătălin Ioniță, Florentina Zaharia și Ion Șerban, au fost dați afară
din partid, fiind automat,
potrivit legii, excluși și din
Consiliul Local. Ei au fost

înlocuiți cu alți trei social
democrați -  Ionuț Dobrinaș,
Mirela Taciu și Marian Vasile, aflați în lista de supleanți ai
organizației locale a PSD, care a fost votată la alegerile locale din
2012. Nemulțumiți de decizia aleșilor locali, Ioniță, Zaharia și
Șerban au contestat decizia Consiliului Local la Tribunal.
„Hotărârile colegilor de a ne exclude nu sunt legale, pentru că cei
de la PSD nu au comunicat, în scris, procesul-verbal al şedinţei
PSD în care s-a luat decizia eliminării noastre”, au spus, la vremea
respectivă, cei trei consilieri. După câteva termene la Secţia de
Contencios Administrativ a Tribunalului Constanţa, cei trei foști
membri ai PSD au câștigat procesul. Culmea este că forul legislativ
din Ovidiu a pierdut procesul cu Ioniță, Zaharia și Șerban din cauza
unor vicii de procedură. Adică, reprezentanții Primăriei nu au depus
la dosarul aflat pe rolul instanței toate documentele, atât hotărârea
Biroului local Ovidiu al PSD, cât și decizia Organizației Județene
Constanța a PSD, care atestă că aceștia au fost excluși din partid.

n ELIMINĂRI CU REPETIȚIE n Situația lui Florin Ioniță,
Florentina Zaharia și Ion Șerban a fost analizată în ședința de vineri
a Consiliului Local. Aleșii au fost nevoiți să-i reprimească,
eliberându-i, totodată, din funcție pe Dobrinaș, Taciu și Vasile.
Numai că, surpriză!, Ioniță, Zaharia și Șerban au redevenit consilieri

pentru câteva minute, pentru că, imediat, aleșii locali i-au exclus din
nou pe cei trei din Consiliu. Preşedintele organizaţiei locale Ovidiu a
PSD, primarul George Scupra, a explicat că a depus la Consiliul
Local noi documente care atestă faptul că Ioniță, Zaharia și Șerban
au fost excluși, în mod legal, din partid. ”Drept urmare a retragerii
sprijinului politic, Ioniță, Zaharia și Șerban nu mai au cum să facă
parte din rândul consilierilor. În ședința de vineri am respectat doar
o procedură ca urmare a deciziei Tribunalului”, a spus Scupra. Tot
în ședința de vineri, primarul le-a înmânat lui Cătălin Ioniţă şi lui Ion
Şerban, prezenți la întâlnire, deciziile partidului, însă Șerban a
refuzat să primească hotărârea PSD. „Nu-i nimic, o să le trimitem
prin poștă sau prin alte căi”, a punctat primarul. El a adăugat că
locurile celor trei excluși vor fi ocupate de alți membri PSD într-o
ședință ulterioară a Consiliului Local.  
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Dezvoltarea zonelor
metropolitane, după
strategii serioase 

n GREUTĂȚI n Teoretic, fondurile europene sunt o
adevărată mană cerească pentru administrațiile publice ale căror
bugete sunt prea mici pentru noi investiții. Practic, însă, din cauza
procedurilor greoaie prin care sunt depuse și aprobate proiectele
europene, investițiile importante pentru comunitate devin o
misiune imposibilă. Mai mult, guvernele conduse de Emil Boc nu
numai că au complicat fără rost procedurile, dar au și distribuit
fondurile preferențial. Bilanțurile după primul exercițiu financiar de
după integrarea României în UE, 2007 - 2014, nu arată prea
bine. Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a spus că
România a făcut o mulțime de greșeli în privința aplicării
fondurilor europene. Abia în ultimii doi ani, gradul de absorbție a
fondurilor europene a crescut de la 8% la 37%.

n STRATEGII n Având în vedere aceste aspecte,
organizațiile de dezvoltare intercomunitară, alături de liderii
administrațiilor locale, au dezbătut problemele, precum și
planurile pentru următorul exercițiu financiar al UE 2014 - 2020.
Pe lângă priorități, care includ investiții în infrastructură, eficiență
energetică și dezvoltarea urbană, participanții au discutat și
despre importanța strategiilor în ceea ce privește proiectele
europene. „Ar fi util să existe un mecanism prin care să fie luate
în considerare strategiile de promovare. De exemplu, în cazul
lucrărilor de infrastructură, e mult mai bine ca lucrările realizate
subteran să fie făcute înaintea celor de reabilitare a drumurilor.
De aceea, trebuie să existe strategii în acest sens”, a explicat
Adrian Crăciun, purtător de cuvânt al Zonei Metropolitane
Constanța (ZMC). Totodată, reprezentanții ZMC își propun să se
concentreze mai mult pe dezvoltarea localităților rurale din jurul
municipiului Constanța, astfel încât să nu existe discrepanțe mari
între sate și orașe.

n PLANURI n Autoritățile locale deja își fac planuri pentru
proiectele pe care vor să le facă de acum încolo. Primarul
orașului Techirghiol, Adrian Stan, a spus că, prin fonduri
europene, a pus la punct unele proiecte privind dezvoltarea
turistică a orașului, iar de acum vrea să se concentreze pe
proiectele sociale. „În următorul exercițiu financiar sper să am
posibilitatea să fac și proiecte pentru copiii și pensionarii din
localitate”, a declarat Stan.
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Ping-pong în Consiliul Local Ovidiu

Deși au câștigat în
instanță dreptul de
a fi repuși în
funcție, Cătălin
Ioniţă (dreapta) şi
Ion Şerban (stânga)
plus Florentina
Zaharia au fost dați
din nou afară din
Consiliul Local
Ovidiu

Primarul orașului
Ovidiu, George
Scupra (PSD): ”Am
depus la Consiliul
Local noi documente
care atestă faptul că
Ion Şerban, Cătălin
Ioniţă și Florentina
Zaharia au fost excluși,
în mod legal, din partid” 


