z ANGXA 3 ePENTRU SEDINTE DE C.L. DIN 28IUNIE 2018

_

in primul rdnd vreau sa pornesc de la plicul meu de qedinta ,pe
care scrie doar APETREI CATALIN IONEL de mana ,iar pe
plicurile consilierilor locali PSD si alde[ care nu conlin aceleaqi
materiale de studiu pentru qedinla de astdzi], este scris mare
DOMNULU CONSILIER apoi numele scris CORECT.

-

Toate materialele de qedinla dup[ cum se poate vedea sunt
fdcute de secretarul suspendat ,conform dispo ziliei primarului nr
274 din 05 iunie 2018, incepdnd cu data de 01 iunie 2019,

_

de la ultima qedin{a de c.L si pana astdzi am primit multe
adrese scrise de suspendat si semnate de primar,cu multe greqeli de
ortografie ,cu articole din legi care nu au nici o legitura cu adresele
respective , cu articole abrogate ,etc. [e pot aratacelor interesa]i
]
prin care mi se sugereazd samd potolesc si ca consilier local si ca
viceprimar ,ca altfel cei doi vor sesiza organele abilitate ,fara a se
prectza la ce organe se refera si aici vreau sa le spun ca
Viceprimarul poate fi sanclionat doar de consiliul local, cel care ia
acordat votul de incredere si atAt, restul sunt dor vorbe in

v6nt.

_

mi

transmite pe la cdrciumi ca degeaba cer prin referate sa
facem treaba ,nu se va aproba nimic ,ca sa nu mr afirm eu prin
comuna si aici va dau un exemplu ;eu am solicitat din decembrie
2017 , o firma autorizata care sa rezolve problemele la iluminat
public, in urma numeroaselor sesiz[ri din partea cetatenilor iar zilele
trecute primarul a luat 50 de becuri,pe bon de consum
,a pus scara
pe maqina proprie si cu persoane neautorizate a inlocuit o parte din
becurile arse si a pldns fata de toata lumea cu care s a intdlnit cum
se sacrifica el pentru comuna si ca nimeni la primdrie nu face nimic
,ddnsul fiind singurul care munceqte.........
se

_

sunt invitat de domnul vlad Toader sa fac treaba, sa m[ duc si
sa stau acasd ca dansul imi plateqte oricum salarul
,dar domnule

-l

vlad Toader , fara aprobarea referatelor viceprimarului
,fara
semnarea contractelor de prest[ri servicii,fara dotarea prim[riei
cu
materialele necesare si multe altele . ...
,este mai simpl, ,u ,. spunl
minciuni prin comuna cum ca dumn eatavrei sa faci ireab a
, dai
viceprimarul si consilierii nu vor..
... va reamintesc ca
sunt 18 ani de mandat si 4 viceprimari cu care nu au fost buni
de

nimic.

_

propunerile grupului pNL -pRM ,nu sunt luate in calcul
niciodat[[indiferent la ce se refera ele],orice iniliativa trebuie
sa
vina doar de la primar si noi consilierii locali sa stdm
doar cu mana
sus indiferent de situafie...

:

consilierul Vlad Vasile ,curios dar adev drat afacut un
referat si
o anexa la referat prin care solicita balastare si reprofilare
drum
Haimacioaia ,referat APROBAT IMEDIAT og pruMAR
.
referatele viceprimarurui pe aceeaqi problema ajung
lu gunoi dar
in acest caz ,chiar dacanu poate ca siionsilier local
sa fac6 referate
,a fost imediat aprobat... ... .

_

in momentul de fata ,vdz6nd ca nu avem utilaje in
dotare la
prim[rie ,exista un contract de prestdri servicii p.rirg
refrofilarea
drumurilor pietruite din .orrrri in urma ploiloi abundente
din
ultimele zile ,cate zace nesemnat de PRIMAR si
de domnul Filip
Marin ,pentru ca firma respectiva nu este pe placur primarului
si de
aceea nu putem interveni pe str6zi in foloJul
cetat.rrilo, din comuna

_

propunerile grupului pNL
-pRM pentru ordinea de zi a
Eedinfei de astdzi ,inaintate primarului prin adresa nr 40g6
119.06.2018 ,nu au fost luate in calcul

_

domnul suspendat MAI NOU contacteazd
DANSUL firme
pentru contracte de prestdri servicii si
trimite biletele cu ajutorul
primarului la compartimentul achizi[iipublice,
[doamna oe ta
achizi[ii a fost avertizata sa
bage'min]ile
in cap si sa faca ce i se
-si
spune , de fata cu mine
]

-J-

_

in data de 05 iunie 2018 primarul emite o dispozilie cu
ajutorul suspendatului prin care vor sa-mi opreascd,2500lei din
salariu pentru o contravenlie aplicatauAT -ului ,reprezentata de
primar ,de cdtre garda de mediu Baciu. Aceasta dispozilie este
ilegala pentru ca primarul nu este instan[ade judecata si mai mult
dispozilia arc aviz de legalitate din partea suspendatului pe 05 iunie
2018 ,dansul fiind suspendat de pe 01 iunie 2018 .Aceasta dispozilie
a fost contestata de mine in termenul legal .

:

in qedin{a de astdzi domnul vlad Toader trebuia sa
prezente in fata consiliului local o parte din masurile neindeplinite
,,constatate de controlul prefecturii din data de 10.05 .2018......dar
ca de

obicei

.....nimic......

_

suspendatul ,ocupa in continuare acelaqi birou de secretar
,folose;te acelaqi computer si dup6 suspendare. In perioada 0l iunie
2018 -datasuspenddrii si 18 iunie 2018 , datalacarc a fost adusa la
cunoqtinla dispozilia secretarului interimar ,au fost semnate abuziv
acte emise de Primiria Racova

_

prin adresa 2870117.04.201S,grupuI politic pNL pRM ,va
solicita sa analizali comportamentul secretarului Domnica Vasile
Lucian in qedinla din 13.04.2018 si sa dispuneli masuri,pe care sa le
prezentali in qedinla de astdzi .care sunt masurile, ci de obicei
.nimic.

_

dup[ controalele prefecturii Bacdu ,rezurtamereu ca
problemele cele mai importante de rezolvat, pentru primar si
domnul suspendat , sunt rapoartele de activiiate si programul de
audienta al consilierilor locali
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