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Primarul Dan Boboutanu: Vom atrage la Hunedoara, anul
acesta, 75 de milioane de euro

Mesagerul Hunedorean
Sorina Popa
Ieri, primarul Hunedoarei, Dan Boboutanu (foto), a prezentat lista cu
obiectivele de investitii pentru municipiu. La cum arata proiectele,
Boboutanu va da lovitura, pentru ca a atras atat fonduri UE, cat si
guvernamentale.
"Avem in mai multe faze de pregatire sau precontractare, chiar finantare,
21 de proiecte cu fonduri europene. Aceasta lista insumeaza 66 de
milioane de euro. Cofinantarea pe care trebuie sa o achitam, pe aceste
fonduri este de 5 milioane de euro", a declarat primarul Dan Boboutanu.
Printre proiectele care sunt avansate sunt "Restaurarea si valorificarea
durabila a Patrimoniului Cultural-Castelul Corvinilor", "Eficientizarea
energetica a Spitalului municipal Dr. Alexandru Simionescu". In stadiul de
pregatire este cel de modernizare a transportului in municipiul Hunedoara,
prin investitii in transportul ecologic, reabilitari, modernizari si dotari ale

unitatilor de invatamant. "Pana la sfarsitul acestui an ne propunem sa
atragem 66 de milioane de euro fonduri europene. Prin PNDL2 am atras
8,4 milioane de euro, cu o cofinantare de 1,3 milioane de lei, pentru 35 de
proiecte. Dintre cele 35 de proiecte finantate prin PNDL2 amintim
modernizarea gradinitei cu program prelungit "Dumbrava Minunata", dotari
la Liceul Tehnologic "Constantin Bursan", realizarea unei noi crese", a
afirmat edilul sef al municipiului. In total, primaria va atrage, pana la
sfarsitul anului, din fonduri europene si guvernamentale, aproape 75 de
milioane de euro", a adaugat Dan Boboutanu, primarul Hunedoarei.
Boboutanu era totusi nemultumit de birocratia excesiva care pune bariere
accesarii fondurilor europene. "Aceste proiecte pe fonduri europene,
ghidurile de finantare sunt ca niste garduri pe care noi, romanii, le-am pus
in fata si nu le mai putem sari. Am ajuns sa discut despre proiectul
Castelului Corvinilor in Adunarea municipiilor din Romania. Daca nu ne
desteptam si nu vom simplifica atragerea de fonduri europene, Romania nu
va atrage nici 10 la suta din aceste fonduri. Vom pierde in fiecare am fata
de celelalte tari. Din 2020 vom depune proiectele direct la Bruxelles, nu la
ADR Vest. Si, vina este a celor de la Agentia de la Bucuresti. Sofisticarea
aceasta ne-a adus aici. Fiecare vrea sa faca lucrurile cat mai sofisticat", a
subliniat primarul Hunedoarei.

