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Conducerea Consiliului Județean Constanța s-a întâlnit astăzi cu toate instituțiile cu
atribuții în emiterea avizelor pentru certificatele de urbanism și autorizațiile necesare
derulării proiectelor mari de infrastructură.
“Am dorit această întâlnire pentru a crea o legătură directă între toți factorii
decidenți în ceea ce privește emiterea avizelor și autorizațiilor necesare finanțării și
implementării proiectelor strategice în dezvoltarea județului Constanța. Îmi doresc foarte
mult, să putem contabiliza toate aceste proiecte, mai ales cele pe fonduri nerambursabile,
proiecte care vor aduce un plus valoare locuitorilor județului Constanța. Vă propun să
facem un grup de lucru la nivelul CJC, prin care să avem o comunicare cât mai directă și
eficientă în vederea deblocării situațiilor dificile apărute în anumite stadii ale proiectelor.
CJC are la îndemână pârghiile pentru a obține sprijinul autorităților centrale în vederea
emiterii diverselor avize necesare implementării în bune condiții a proiectelor de dezvoltare
a județului. În cadrul instituției pe care o conduc, avem o echipă de oameni profesioniști,
care vă stau la dispoziție și depinde numai de noi cât vom fi de pragmatici și determinați să
facem tot ceea ce este necesar pentru a putea atrage în județ cât mai multe fonduri
nerambursabile. Consiliul Județean Constanța este deschis oricărei companii, de stat sau
private, care dorește să obțină finanțări pentru implementarea proiectelor care vizează
dezvoltarea județului și creșterea calității vieții cetățenilor.” – a declarat Mihai Lupu,
Președintele Consiliului Județean Constanța.
Pentru a avea o comunicare cât mai eficientă, mai ales cu privire la proiectele de
accesare a fondurilor nerambursabile, președintele Consiliului Județean Constanța a propus
înființarea unui grup de lucru la nivelul CJC. Acesta îi va avea în componența sa pe cei doi
vicepreședinți, Stelian Gima și Petre Enciu, precum și reprezentanții instituțiilor și
companiilor cu atribuții în emiterea avizelor. Scopul grupului este cel de identificare a
diverselor probleme în vederea soluționării blocajelor apărute în implementarea proiectelor.
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