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Programul Rabla
merge cu frâna trasă
Ramona Olaru (gds.ro)
Un craiovean care s-a înscris
pentru programul Rabla ne-a sesizat
la redacție, acuzând că, deși dosarul
său privind predarea autovehiculului vechi a fost validat în urmă cu
aproximativ două luni, nici până în
prezent nu a primit banii reprezentând prima de casare și ecobonusul.
„Am fost la dealerul auto de mai
multe ori și mi s-a spus că nu au fost
virați banii de la Administrația Fondului pentru Mediu, pentru că nu
au fonduri. Factura mi-a fost emisă
deja. Eu nu înțeleg de ce sunt aceste
întârzieri, din moment ce dosarul
meu a fost aprobat în urmă cu două
luni și atunci totul era în regulă“, a
spus craioveanul.
Care este procedura. Proprietarul acceptat în program, al cărui
nume a fost publicat pe lista cu persoanele fizice acceptate (sunt liste
separate pentru persoane fizice și
juridice) se poate înscrie, în termen
de 60 de zile de la aprobare și publicarea pe acea listă, la orice producător validat, care a încheiat contract
cu AFM. Problema este că poate
dura destul de mult până când se
plătesc banii prin virament.

Le Figaro: “România - revocarea
șefei Parchetului anticorupție”
Maria Capitaine
Sub titlul de mai sus, ziarul
«Le Figaro», citând și AFP, scrie
că guvernul român de stânga a
obținut plecarea din funcție a
șefei Parchetului anticorupție
(DNA), Laura Codruța Kovesi,
revocată luni de către șeful
statului, care vreme îndelungată s-a opus destituirii acestei
magistrate devenită emblema
puterii judiciare în România.

Coaliția guvernamentală,
scrie în continuare «Le Figaro»,
urma să discute în cursul zilei
de luni o eventuală destituire a
președintelui de centru-dreapta Klaus Iohannis, căruia i se
reproșa că amână revocarea
doamnei Kovesi.
«Președintele român a semnat astăzi (luni - nn) decretul
de revocare a Laurei
Kovesi», a anunțat în 8 >>
f inal purtătorul de
cuvânt al președintelui Iohannis, Mădălina Dobrovolschi.

Nota de înscriere, valabilă
120 de zile

Investiţiile în
Cosmopolis au atins
pragul de 300 de
milioane de euro

GdS a adresat o serie de întrebări la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru a afla care
este situația. Ordinul care stabilește
procedura de înscriere și de plată, în
programul Rabla, a fost modificat
chiar anul acesta, în luna martie. „În
Ghidul de finanțare a programului
de stimulare a reînnoirii parcului
auto național, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului nr. 661/2017 și
modificat prin Ordinul ministrului
mediului nr. 241/2018, la articolul 16,
alineatele (6) și (7) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
(6) Nota de înscriere
este valabilă 120 de zile 4 >>
de la data emiterii, cu
excepția anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25
noiembrie. (7) Producătorul validat
emite factura autovehiculului nou
în termenul de valabilitate a notei
de înscriere“.
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În timp ce beneficiari ai programului Rabla se
plâng că decontările merg prost, Administrația
Fondului de Mediu nu recunoaște că se fac
plățile destul de greoi, dar precizează că
valabilitatea notei de înscriere în program este
de 120 de zile și că decontările de sume se fac
„în limita disponibilului existent la Fondul
pentru mediu“.

