Liberalul Grinda a stopat lucrarile la strazile din Focsani abuziv rau de tot
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Liberalul Grinda a stopat lucrarile la strazile din Focsani abuziv rau de tot

Ministrii din Guvernul PNL comit abuzuri dupa abuzuri pentru a face rau ceta?enilor, dar si pentru ca nu c
Dupa ce Guvernul Orban nu a fost in stare sa respecte termenele prevazute in Constitu?ie pentru ca sta
15 mai 2020, poate ca nimic nu ar mai trebui sa ne mire!
Insa abuzurile ministrului Grinda ii afecteaza direct pe focsanenii de pe strazile Poligonului, Alecu Russo
22 de strazi. Este vorba despre strazi aflate in reabilitare si modernizare prin PNDL (programul ala greu d
ministrul Grinda refuza sa deconteze lucrarile EXECUTATE, in suma totala de 4 milioane lei.
Ca sa aiba un motiv pentru refuz, Grinda, celebru pentru ca si-a angajat toate rudele directori, a comand
lucrarilor, in pragul sarbatorilor de iarna din 2019.
Pe langa viciile de procedura comise de echipa de control trimisa de Grinda la Focsani, despre care am
ca astazi iese la iveala cea mai flagranta incalcare a legii!
Din 2019 Grinda a dat dispozi?ii si a semnat diverse documente ca ministru al unui minister infiin?at ... A
Conform prevederilor art. 7 din OUG nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul
pentru modificarea si completarea unor acte normative "se infiinteaza Ministerul Lucrarilor Publice, Dezv
reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin preluarea activitatii in dom
administratia publica si al perfectionarii profesionale a functionarilor publici si a centrelor teritoriale de for
publica de la Institutul National de Administratie, care se desfiinteaza. La data intrarii in vigoare a hotarar
si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei se desfiinteaza Ministerul Dezv
Publice".
Totodata, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din acelasi act normativ, in termen de 40 de zile
prezentei ordonante de urgenta (termen calculat incepand cu data de 6 noiembrie 2019 n.n.), ministrii pr
reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, dupa caz, in
corespunzatoare acestora".
Ori Hotararea de Guvern nr. 358 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezv
publicata in Monitorul Oficial din data de 12 mai 2020.
Din 6 noiembrie 2019 pana pe 12 mai 2020 au trecut 189 zile, adica 149 zile in plus fa?a de termenul leg
infiin?eze Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Asadar, in loc sa se ocupe de reorg
prevazut de lege, Grinda a ales sa faca cu totul si cu totul alte lucruri, unele dintre ele ilegale!
1. A dispus, abuziv, sistarea pla?ilor prin PNDL catre Primaria Municipiului Focsani, generand un prejudiciu care, in luna februarie, s
2. Si-a angajat rudele directori prin toate institu?iile publice, iar acolo unde nu a mai gasit locuri, i-a luat la Bucuresti la ministerul nei
3. A continuat sa minta in legatura cu activitatea Primariei Municipiului Focsani.
Pentru toate abuzurile comise in rela?ia cu Primaria Municipiului Focsani si pentru prejudiciul imens adus ceta?enilor care locuiesc
invit autorita?ile abilitate sa analizeze situa?ia prezentata mai sus sau, daca domnul Ion Stefan crede ca este nevinovat, il invit sa m
facut, sa faca un autodenun? si sa astepte solu?ia procurorilor!
Nu putem permite ca focsanenii sa fie victimele unui personaj care si-a contruit toata cariera pe minciuna si pe fel de fel de matrapa
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