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locala a PSD
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Presedintele organizatiei comunale Sacele a PSD, Dumitru Uzun Gaidargiu, a declarat ieri ca va
actiona in instanta Primaria Sacele pentru abuzul pe care l-a comis. Intentia lui Dumitru Gaidargiu
vine in urma actiunii de ieri a doi angajati ai Primariei Sacele, care au intrat cu forta in sediul
organizatiei locale a PSD, cu intentia de a intra in posesia acestui spatiu. Gaidargiu afirma ca
decizia conducerii administratiei locale din Sacele a fost luata la dispozitia primarului liberal Ion
Oprea. Acesta a semnat o adresa, pe 1 noiembrie 2006, pe care a inaintat-o conducerii PSD
Sacele, solicitindu-i eliberarea spatiului in care functioneaza organizatia, in caz contrar, Primaria
Sacele urmind sa ocupe imobilul fara acordul conducerii PSD. Presedintele social-democratilor din
Sacele spune ca actiunea Primariei de a intra cu forta in sediul partidului este abuziva, deoarece
PSD Sacele este proprietar de drept al spatiului. Gaidargiu afirma ca povestea imobilului in care isi
are sediul PSD este veche, social-democratii intrind in posesia acestui loc in urma cu trei ani, in
baza Legii 90/2003, privind posibilitatea partidelor de a achizitiona sedii in care sa isi desfasoare
activitatea. Dumitru Gaidargiu precizeaza ca, in august 2003, a cumparat un spatiu de la Primaria
Sacele, prin negociere directa, si pentru care a achitat, pe 15 septembrie 2003, 6.897.500 lei vechi,
reprezentind contravaloarea de inventar reactualizata la acea vreme. Potrivit conducerii
social-democrate din Sacele, licitatia a avut loc in urma avizului de legalitate dat de reprezentatul
Prefecturii de la acea data, Aura Bozdoaca. Gaidargiu afirma ca, la un an dupa alegerile din 2004,
PSD a inaintat o adresa catre Primaria Sacele, prin care solicita incheierea actelor de
vinzare-cumparare in urma licitatiei din 2003, insa raspunsul Primariei Sacele a intirziat mai mult de
30 de zile, iar actele de vinzare-cumparare nu au fost incheiate nici pina astazi. Gaidargiu
precizeaza ca, dupa aproape un an de la inaintarea solicitarii, Primaria Sacele a trimis o adresa prin
care mentioneaza: "In urma cererii dvs. (conducerea PSD), va comunicam ca, verificind dosarul
licitatiei prin care ati cumparat spatiul ocupat de PSD, va facem cunoscut ca aceasta nu a fost
legala, deoarece nu ati avut un contract de inchiriere asa cum prevede legea pentru a putea
cumpara spatiul si nu ati avut o evaluare intocmita. Pentru aceste considerente, spatiul nu va
apartine si se afla la dispozitia noastra". Mai mult, printr-o alta adresa, Primaria solicita evacuarea
spatiului. Dumitru Gaidargiu spune ca toate aceste notificari ale Primariei sint neadevarate si ca, de
fapt, in momentul organizarii licitatiei, PSD a depus la dosar atit expertiza de evaluare, datata 18
martie 2003, dar si un contract de inchiriere incheiat intre Primaria Sacele si PSD, cu nr. 2248, din
data de 22 octombrie 2002, conform caruia PSD achita lunar echivalentul a 5.100 lei mp. "In sedinta
Consiliului Local Sacele, de la sfirsitul lunii trecute, conducerea administratiei locale a luat decizia de
a trece acest imobil, care este corp comun cu Gradinita din localitate, din domeniul privat, in
domeniul public, somindu-ne, totodata, sa eliberam spatiul. Cu toate ca ne-am adresat Primariei
pentru a ne da un termen prin care sa putem ataca Hotarirea Consiliului Local, administratia din
Sacele nu a tinut cont de aceasta solicitare si a intrat fara acordul nostru in sediul PSD, unde a
schimbat pina si yala", a declarat Dumitru Gaidargiu. Am incercat sa aflam un punct de vedere in
legatura cu aceasta situatie si de la Primaria Sacele. Primarul liberal Ion Oprea nu a fost de gasit,
nici la Primarie, nici pe telefonul mobil, iar viceprimarul Silviu Nitu a refuzat sa faca vreun
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comentariu.
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