JUDETUL GORJ
PRIMARIA ORASULUI ROVINARI
Str. Florilor, Nr.2
Tel.: 02531371011, fax: 02531371004
E-mail: ofjice@primariarovinari.ro

Nr.

b'qf6

din 11.03 .2010

CATRE,
GORJ-DONIINO
Str. Unirii-Siret, nr. 18-20, et.l, Targu [iu, Gorj, Romania.
Telefon/Fax: 0253/21.50.90

In atentia Domnului Sipanu Alin

DREPT LA REPLICA
Ca urmare a articolelor publicate In editia de marti 09.03.2009 cu titlul
Primaria Rovinari "sparge" achizitiile publice pentru a eluda legea, In editia de
miercuri 10.03.2010, cu titlul Bdtaie de joe: blocul de 1 milion de euro allui Filip se
ddrdmd la 4 luni de la inaugurare si In editia de joi 11.03 2010, cu titlul Reabilitarea
Gradinitei Nr. 4 din Rovinari, 0 batjocura de 300 de milioane de lei vechi, Primaria
orasului Rovinari, In virtutea dreptului la replica, face urmatoarele precizari:
Informatiile prezentate In primul articol sunt denaturate, In sensul cii au fost
prezentate partial. Obiectivele din lista de investitii (prezentata partial de
dumneavoastra In facsimil), au fost prevazute In aceasta In functie de valoarea
estimata de realizare a fiecarui obiectiv In parte. Motivul pentru care acestea sunt
evidentiate separat In cadrul listelor de investitii este reprezentant de forma de
inregistrare In evidentele contabile In mod distinct si cu valoare aferenta individuala
(alei, strazi, parcari etc.).
Din punct de vedere al modului de achizitie, obiectivele se vor achizitiona
printr-o procedura de achizitie care presupune publicarea unui anunt de participare In
SEAP, tinand cont ca valoarea estimata a achizitiei (stabilita ca sum a a valorilor
estimate a tuturor lucrarile similare, indiferent de numarul de obiective), depaseste
pragul valoric de 15000Euro, prag In limita caruia achizitia se poate face prin
incredintare
directa.
,
Totodata, nu ar exista posibilitatea tehnica de realizare prin contracte distincte
a obiectivelor cuprinse In lista de investitii (ex. Reabilitare aleea IRE si Amenajare
parcare aleea IRE, obiective care trebuie realizate In acelasi timp).
Cu privire la eel de-al doilea articol informam ca, avand in vedere ca lucrarile
de realizare ale obiectivului sunt In garantie, Primaria orasului Rovinari a solicitat In
anul 2010, prin doua adrese, remedierea problemelor aparute, urmand ca acestea sa se
realizeze atunci cand conditiile meteorologice 0 vor permite.

Despre ,,10 miliarde, in doua transe, pentru bransarea la energie electricd" si
.cele 12 miliarde de lei vechi" specificam urmatoarcle: valoarea estimata a realizarii
bransamentului electric, valoare rezultata din Studiul de solutii intocmit de CEZ, a
fost de 107000lei (TVA indus), iar in urma procedurii de achizitie organizata la
finele anului 2009 lucrarea de bransare a fost adjudecata cu suma de 104720lei (TVA
indus). Datorita faptul ca in anul 2009 nu s-a decontat nici 0 valoare din respectivul
contract, investitia de bransare a fost prevazuta in lista de investitii pe anul 2010 la
obiective in continuare.
Totodata, in lista de investitii pe anul 2010 a fost prins, tot la obiective in
continuare, si obiectivul Bloc Bulevardul Minerilor cu suma de 35000lei,
reprezentand 0 parte a garantiilor retinute, neexistand si alte obiective de investitii cu
privire la acest imobil.
Astfel, informatiile prezentate in articolul dumneavoastra sunt in contradictie
cu realitatea, denaturate si indue in eroare opinia publica, neexistand suport real in
sustinerea acestora.
Referitor la eel de-al treilea articol, in continutul acestuia se fac dezinformari
grave, tinand cont de faptul ca in anul 2008 nu s-au facut reparatii exterioare la
Gradinita cu Program Normal NrA. Cladirea apartine Inspectoratului Scolar Judetean
Gorj care, printr-un contract de comodat cu titlu gratuit incheiat cu Primaria Rovinari,
a cedat acesteia spatiul de functionare al Gradinitei NrA.
"Mucegaiul, peretii innegriti si tencuiala care se exfoliaza'' sunt rezultatul
profesionalismului cu care s-au executat lucrarile la sarpanta (acoperisul) cladirii
gradinitei; sunt efectul ploilor din perioada de executie a lucrarii. Sarpanta a fost
facuta in anul 2007, printr-un contract incheiat intre Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj, Consiliul Judetean Gorj si firma constructoare. Deci pentru toate aceste
probleme aparute la aceasta cladire consideram oportun sa va adresati Consiliului
Judetean Gorj si Inspectoratului Scolar Judetean, cei care au semnat rcceptia acestei
lucrari
In alta ordine de idei, achizitia panoului solar prevazut in lista de investitii pe
anul 2010, care va fi amplasat la Strandul Orasenesc Rovinari, este destinat
producerii exclusiv a apei calde folosita la dusurile strandului si nu in scopurile
mentionate de dumneavoastra, care, cu un astfel de panou, nu ar putea fi posibile din
motive tehnice, producerea energiei electrice putandu-se realiza doar cu panouri cu
celule fotovoltaice.
Insa, cu privire la panourile solare, ati putea aminti de investitia ce presupune
inlocuirea sistemului clasic de incalzire a Spitalului "Sf. Stefan" din Rovinari, cu un
sistem nou bazat pe montarea de panouri solare cu acelasi rol de a produce apa calda,
atat de necesara intr-un spital, investitie ce se va realiza pana la finele anului 2010,
finantarea fiind asigurata din fonduri guvemamentale obtinute (Adrninistratia
Fondului de Mediu), cota-parte a Consiliului local Rovinari fiind de doar 20%.
Pentru a evita, pe viitor, prezentarea unor informatii incomplete, menite sa
dezinformeze opinia publica si locuitorii orasului nostru, Primaria orasului Rovinari
considera oportuna solicitarea unui punct de vedere inaintea publicari oricaror

articole privitoare la activitatile derulate la nivelul orasului care conduce la publicarea
unor informatii complexe si obiective.
Apreciem faptul ca ziarul dumneavoastra prezinta intentiile si realizarile
Primariei orasului Rovinari de a modemiza, chiar si in perioada de criza economico
financiara, majoritatea zonelor din oras, solutiile adoptate de aceasta fiind menite sa
asigure un grad sporit de confort locuitorilor orasului, indiferent de zona de resedinta.
Pe viitor ne-am bucura daca ne-ati sprijini in prezentarea unui caz care a dus la
disponibilizarea unui numar de 70 de agenti comunitari din cadrul Directiei Publice
de Politic Comunitara Rovinari, locuitori ai orasului nostru, odata cu rezilierea in
anul 2008 a contractului de prestari servicii de paza incheiat intre aceasta si
Complexul Energetic Rovinari, actiune urmata de contractarea de catre Complexul
Energetic Rovinari a unor servicii de paza cu 0 societate privata.
Astfel, a fost reziliat un contract de aproximativ 8 miliarde incheiat cu Directia
Publica de Politic Comunitara si prin incredintare directa a fost atribuit unei firme
private, contract a carei valoare a crescut la aproximativ 29 de miliarde. Si acestia
sunt tot bani publici care intra in buzunarele unor .Baieti destepti" in timp ce
angajatii lor sunt remunerati cu salariu minim pe economie.
Concluzionam, specificand ca cele trei articole prezentate de ziarul
dumneavoastra prezinta 0 imagine negativa a Primariei orasului Rovinari,
dcsconsidera profesionalismul si performantele angajatilor acesteia, nu sunt bazate pe
informatii reale si sunt construite pe baza unor informatii transmisc/obtinute de la
persoane rau-intentionate care nu se implica in prezentarea si rezolvarea adevaratelor
probleme cu care se confrunta orasul nostru. Mai mult, asa cum ziarul dumneavoastra
in mod corect este foarte atent de modul in care se cheltuiesc banii publici,
consideram ca ar fi deontologic sa intrebati angajatii Consiliului Judetean Gorj (cu
salarii de peste 5000 lei), daca atunci cand se plimba cu dumneavoastra prin Orasul
Rovinari improscand cu noroi in realizarile noastre, sunt in timpul serviciului,
angajati platiti din banii contribuabililor gorjeni, fiind curiosi si noi daca domnul
presedinte Calinoiu cunoaste acest lucru.
In speranta ca Yeti publica integral acest drept la replica, va multumim si va
asiguram de intregul nostru sprijin pentru a prezenta cat mai obiectiv problemele
orasului Rovinari

