
Cei mai mulþi dintre consilierii
locali din comuna Mihail
Kogãlniceanu au hotãrât sã

continue sã sacrifice bugetul local decât sã
ia act de o decizie a Curþii de Apel prin
care viceprimarul Iulian Boldea îºi pierde
mandatul, dupã ce partidul pe lista cãruia a
fost ales i-a retras sprijinul politic. Povestea
dateazã încã de la finalul lui 2012, când
PP-DD i-a retras sprijinul politic lui Boldea.
Un an mai târziu, pe 11 noiembrie 2013,
instanþele au decis definitiv cã Boldea
trebuie demis, însã Consiliul Local (CL) nu
a luat încã act de sentinþã. Se pare cã,
pentru cã Boldea înclinã balanþa voturilor în
consiliu, primarul Ancuþa Belu, aleºii PNL ºi
consilierii PDL au evitat pânã acum sã
parcurgã aceastã formalitate juridicã. Preþul
este plãtit, însã, din bugetul local. 270 de
lei costã fiecare zi în care nu este
respectatã decizia Curþii de Apel - e scris în
sentinþã. 

n IsTORIC n Fãrã a aminti toate
matrapazlâcurile din Consiliu ºi fãrã a mai
reveni la scandalurile dintre aleºii locali ai
PSD - PP-DD ºi cei ai PNL - PDL, spunem
doar cã PP-DD nu a renunþat sã cearã
respectarea legii ºi a mers mai departe în
instanþã, solicitând la nesfârºit ca CL sã
respecte prevederile legale. De fiecare
datã, instanþa a dat câºtig de cauzã PP-
DD, iar sentinþa din noiembrie 2013 dã CL
zece zile sã intre în legalitate. Practic, de la
21 noiembrie 2013, din bugetul local se
scurg, dupã vrerea primarului ºi a coaliþiei
PNL - PD, 270 lei/zi, sub forma amenzilor
pentru neaplicarea sentinþei. Un calcul
rapid aratã cã locuitorii din Kogãlniceanu au
plãtit deja 40.500 lei pentru cã cei pe care
i-au ales sã le reprezinte interesele în CL
nu vor nici în ruptul capului sã respecte
decizia instanþei. „În februarie 2014 am
angajat un executor judecãtoresc pentru a
pune presiune pe Consiliu sã îndeplineascã
decizia instanþei. Aºa se face cã s-a ajuns,
în acest moment, în situaþia de blocare a
conturilor Primãriei pânã la aplicarea

deciziei“, a declarat liderul PP-DD Mihail
Kogãlniceanu, Ion Scupra. ªi amenda
creºte în continuare.

n LA zI n Revenind la ziua de ieri,
consilierii locali au fost convocaþi în ºedinþã
ordinarã, având pe ordinea de zi ºi proiectul
de hotãrâre care viza luarea la cunoºtinþã
de cãtre CL a faptului cã Boldea nu mai
face parte din Consiliu. Întrunirea nu s-a
putut desfãºura legal, întrucât în salã nu
erau prezenþi decât primarul, secretarul
Consiliului Local ºi aleºii PSD ºi PP-DD,
care nu au întrunit cvorumul constituant al
ºedinþei, precum ºi câþiva cetãþeni. Nici
urmã de consilierii PNL ºi PDL. „O parte
dintre consilieri cred cã sunt superiori
instanþelor de judecatã ºi cã iau act de
deciziile acestora doar atunci când le
convine. Din pãcate, pentru nerespectarea
hotãrârilor Curþii de Apel vom plãti cu toþii“,

a declarat preºedintele PSD Mihail
Kogãlniceanu, Iosif Valer Mureºan. Primarul
Ancuþa Belu susþine cã nu i se poate imputa
neaplicarea sentinþei, întrucât a propus pe
ordinea de zi proiectul de hotãrâre în acest
sens. „Nu-i pot obliga pe aleºii locali nici sã
se prezinte la ºedinþe, nici sã voteze într-un
fel sau altul”, a spus primarul. Ciudat este
cã Ancuþa Belu ocupã, dinainte de a ajunge
primar, ºi funcþia de preºedinte al PNL
Kogãlniceanu. Sã înþelegem cã nu are
autoritate asupra subalternilor pe linie de
partid sau cã este complice ºi se ascunde
dupã cliºee de genul „eu nu oblig aleºii sã
vinã la ºedinþã”, lãsând sume importante sã
se scurgã din bugetul local? Nu am primit
un rãspuns lãmuritor de la primar. 
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COnsTAnþA 

VâRsTnICII sE înCÃPÃþânEAzÃ
sÃ sTEA LA COzI PEnTRU PAChETE 

Forfota din pieþe ºi magazine s-a extins ºi la
punctele de distribuþie a alimentelor de care beneficiazã
persoanele nevoiaºe din Constanþa. Ca în fiecare an, în
preajma Paºtelui, Primãria Constanþa a început sã
distribuie pachetele cu alimente pe care municipalitatea
le oferã nevoiaºilor. ªi pentru cã vorbeam de forfotã,
chiar dacã reprezentanþii Primãriei au anunþat de fiecare
datã când au distribuit alimentele cã oamenii nu trebuie
sã se înghesuie la cozi, vorbele lor au fost ignorate de
fiecare datã. Acum mai mult ca oricând, s-ar pãrea,
cozile întinzându-se marþi, când au început sã fie oferite
alimentele, pe mai bine de 100 de metri. Pe de altã
parte, dacã þinem cont cã suntem în sãptãmâna
dinaintea Paºtelui ºi cã fiecare dintre beneficiari a dorit
sã-ºi ia pachetul pentru a pregãti câte ceva pentru
masa de Paºte, e de înþeles ºi buluceala de la punctele
de distribuþie. ªi de aceastã datã, constãnþenii care se
regãsesc pe listele Primãriei pentru a li se oferi alimente
vor primi câte un pui, un kilogram de fãinã, un kilogram
de zahãr, un litru de ulei, un kilogram de mãlai ºi un
kilogram de orez. De sprijinul municipalitãþii beneficiazã
aproape 50.000 de constãnþeni - vârstnici cu pensii mai
mici de 900 de lei, persoane cu vârsta de peste 60 de
ani care nu realizeazã venituri, persoane cu handicap ºi
cele care primesc venitul minim garantat. Numai în
prima zi am putea spune cã ºi-au ridicat pachetele
peste 30% dintre beneficiari. 

zILE LIbERE

GhIªEELE sPIT, înChIsE în A DOUA zI
DE PAªTE

Pentru cã este a doua zi de Paºte, luni, 21 aprilie
2014, activitatea Serviciului Public de Impozite ºi Taxe
(SPIT) Constanþa este suspendatã. Reprezentanþii SPIT
spun cã mãsura respectã prevederile legale, potrivit
cãrora prima ºi a doua zi de Paºte sunt declarate zile
libere. Programul cu publicul va fi reluat marþi, 22 aprilie
2014, dupã cum urmeazã: ghiºeele unice din str.
Sulmona, str. Atelierelor, str. Alexandru Lãpuºneanu, str.
Badea Cârþan ºi str. Nicolae Grindeanu, vor fi deschise
publicului marþi, miercuri ºi vineri între orele 8.30 ºi
16.30, iar joi între 8.30 ºi 18.30. De asemenea, ghiºeul
unic din b-dul Mamaia, în incinta Serviciului public
comunitar regim permise de conducere ºi înmatriculare a
vehiculelor, va fi deschis publicului marþi ºi miercuri între
8.30 ºi16.00, joi între 8.30 ºi 18.30, iar vineri între 8.30 ºi
14.30. Totodatã, ghiºeul unic din str. Ecaterina Varga,
fostul Centru de Informare pentru Cetãþeni, va funcþiona
de marþi pânã vineri între 8.00 ºi 16.00, iar cel din incinta
Poliþiei Rutiere, situat pe bulevardul I.C. Brãtianu, va fi
deschis de marþi pânã vineri între 8.30 ºi 16.30.

InVEsTIþII

ROMânIA PUnE UMÃRUL LA
DEzVOLTAREA MOLDOVEI

România se apropie de R. Moldova prin proiecte
concrete ºi nu doar declarativ, aºa cum s-a întâmplat
pânã acum. Dupã construcþia gazoductului Iaºi - Ungheni,
care va interconecta reþele de gaz din cele douã þãri,
premierul Victor Ponta a venit cu o nouã idee, care va
duce, inevitabil, la dezvoltarea în special a localitãþilor de
peste Prut. Guvernul va da posibilitatea autoritãþilor locale
din România sã finanþeze proiecte comune împreunã cu
administraþiile locale din Moldova, Executivul urmând sã
modifice, prin Ordonanþã de Urgenþã, Legea finanþelor
publice locale ºi Legea administraþiei publice locale. „Au
fost la Guvern ºefii de raioane din Moldova ºi mi-au cerut
acest lucru”, a spus Ponta. Iniþiativa Guvernului este
salutatã de autoritãþile publice locale din România, care
spun cã, în acest fel, þara noastrã va contribui la
dezvoltarea Moldovei. „Noi am anticipat oarecum acest
lucru, pentru cã, anul trecut, ne-am înfrãþit cu localitatea
Cãuºeni, din Republica Moldova, împreunã încercând sã
derulãm proiecte transfrontaliere”, a spus primarul
Medgidiei, Marian Iordache. În altã ordine de idei, prim-
ministrul a afirmat, tot ieri, cã este gata sã îl învoiascã
oricând este nevoie pe ministrul Dezvoltãrii Regionale,
vicepremierul Liviu Dragnea, pentru ca acesta sã
semneze ordinul prin care 20 milioane euro sã fie
transferaþi autoritãþilor din Republica Moldova, pentru
reabilitarea de grãdiniþe.
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DOI AnI DE PROCEsE

Consilier menþinut ilegal în
funcþie, cu pagube uriaºe

Dintre cei 17 aleºi ai Consiliului Local Mihail Kogãlniceanu, la ºedinþa de ieri s-au

prezentat doar opt (PSD ºi PP-DD), ceilalþi nouã absentând nemotivat

n ALEGERI n În urmã cu doi ani,
fostul primar al Mangaliei Zanfir Iorguº a
pornit un rãzboi cu Biroul Electoral Central
(BEC), Autoritatea Electoralã Permanentã
(AEP) ºi actualul edil al oraºului, Cristian
Radu, supãrat cã a pierdut alegerile locale
din luna iunie 2012. Iniþial, în 10 iunie,
Iorguº a fost declarat câºtigãtor al
scrutinului, dar BEC a anulat rezultatul,
admiþând solicitãrile formulate de cãtre
PNL Constanþa, PSD Constanþa ºi Cristian
Radu, care au reclamat sute de nereguli la
secþiile de votare. Dupã o analizã
amãnunþitã, conducerea BEC a decis
reluarea alegerilor pentru postul de primar
în 24 iunie. „Dovezile depuse la dosar au
fost dintre cele mai variate, toate duceau
cãtre ideea afectãrii rezultatului final pentru
postul de primar: de la prelungirea votãrii
peste ora 21.00 pânã la întocmirea greºitã
a unor procese-verbale”, preciza, atunci,
purtãtorul de cuvânt al BEC, Marian
Muhuleþ. Însã repetarea alegerilor locale nu

a fost de bun augur pentru Iorguº, care a
pierdut lupta în faþa principalului sãu
contracandidat - Cristian Radu. Supãrat cã
a fost înfrânt, Zanfir Iorguº a dat în
judecatã BEC, AEP ºi pe Cristian Radu,
solicitând anularea rezultatelor alegerilor
locale. Iniþial, procesul s-a desfãºurat la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, care,
însã, a declinat competenþa la Curtea de
Apel Bucureºti. Dupã mai multe termene,
ieri, la doi ani de la alegeri, fostul primar a
pierdut procesul, magistraþii respingând
acþiunea lui Iorguº. Totodatã, Curtea de
Apel a considerat cã AEP nu are nicio
calitate în proces, pentru cã nu s-a implicat
direct în derularea scrutinului de la
Mangalia. Deºi a pierdut bãtãlia, Iorguº nu
a fost învins definitiv, pentru cã mai are o
cale de atac la instanþa supremã, unde
poate face recurs în termen de 15 zile.

Tatian IORGA
tatian.iorga@telegrafonline.ro

Iorguº a pierdut bãtãlia pentru
Primãria Mangalia

Fostul primar al Mangaliei Zanfir Iorguº

a pierdut procesul la Curtea de Apel

Bucureºti prin care contesta rezultatul

alegerilor locale din iunie 2012. Iorguº

poate face recurs la instanþa supremã.
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Preºcolarii din Vulturu se vor muta în casã nouã
n PROIECT n Dupã mult timp de

aºteptare, preºcolarii din localitatea
Vulturu vor învãþa într-o grãdiniþã nouã,
ultramodernã. Acest lucru va fi posibil
dupã ce Primãria va demara lucrãrile la
un nou corp de clãdire, care vor fi
derulate cu fonduri europene. “Preºcolarii
din Vulturu îºi desfãºoarã cursurile într-o
clãdire foarte veche, motiv pentru care
am decis sã construim o nouã grãdiniþã.
Am cãutat cele mai bune soluþii de

finanþare, iar dupã mai multe consultãri
ale programelor naþionale ºi europene,
am gãsit varianta de a depune proiectul
la Grupul de Acþiune Localã Constanþa -
Centru, organism ce are drept obiectiv
atragerea fondurilor europene pentru
îmbunãtãþirea mediului ºi spaþiului rural.
Sper ca la începutul anului ºcolar 2014 -
2015 sã fim în mãsurã sã inaugurãm ºi
noua grãdiniþã ºi sã oferim celor 50 de
preºcolari cele mai bune condiþii pentru a

învãþa”, a spus primarul comunei Vulturu,
Eugen Berbec.

n LUCRÃRI n Edilul a afirmat cã
instituþia de învãþãmânt pentru preºcolarii
din Vulturu va avea douã sãli de clasã,
spaþii pentru vestiare ºi grupuri sanitare
separate pentru copii ºi cadre didactice.
Berbec a adãugat cã bugetul estimat
pentru noua instituþie de învãþãmânt este
de 200.000 de euro. “Proiectul mai
prevede amenajarea unui spaþiu

multifuncþional ºi a unui loc de joacã”, a
spus primarul. În altã ordine de idei,
Eugen Berbec a afirmat cã, în perioada
urmãtoare, Primãria va demara lucrãrile
de modernizare a centrului localitãþii. “Vor
fi plantaþi arbuºti, vor fi montate pavele ºi
bãncuþe. Totul va fi realizat cu fonduri de
la bugetul local”, a conchis primarul.
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