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Minciunile si manipularile PNL continua in fiecare zi

Liberalii din Focsani continua sa manipuleze sub directa coordonare a celebrului ministru Grinda! Astazi, un fost angajat Balcanic Pr
Grinda la Ministerul Lucrarilor Publice a postat un filmule? manipulator despre o strada din Focsani care, imediat a fost preluat de ca
consilier jude?ean PNL, actual posesor de ziar online. Asadar, o interven?ie in regim de avarie a SC CUP Salubritate SA este preze
repara?ie asfaltica pe timp de ploaie.
In realitate, lucrurile se prezinta astfel:
• pe str. Scarlat Tarnavitu au avut loc, de curand, lucrari de repara?ii la covorul asfaltic, executantul fiind SC CUP Salubritate SA Fo
• str. Scarlat Tarnavitu nu a avut NICIODATA guri de preluare a apelor pluviale, cele mai apropiate fiind cele de pe Str. Mare a Uniri
• din aceasta cauza, dar si pentru ca intre cele doua strazi este o diferen?a de nivel de 15 cm, pe str. Scarlat Tarnavitu a avut loc o
intersec?iei cu str. Mare a Unirii;
• pentru remedierea acestei situa?ii neplacute pentru ceta?enii din zona, s-a luat masura unei interven?ii in regim de avarie, respect
prin frezare.
• cu alte cuvinte, ceea ce liberalii prezinta in inregistrare ca fiind o asfaltare este, de fapt, o frezare (decaparea unei buca?i de asfalt
• Pe filmare se vede, de altfel, ca resturile de asfalt provenite din frezare sunt incarcate intr-o masina cu platforma.
Ii informam pe liberalii manipulatori ca o asfaltare se efectueaza cu alte utilaje: masina de turnat asfalt si compactor, iar materialul b
gramezi si nu s-ar fi incarcat in masina ci ar fi fost descarcat din masina si imprastiat....
Odata lamurita situa?ia "asfaltarii pe timp de ploaie", facem precizarea ca pentru a preintampina astfel de incidente pe viitor, Primar
Valentin Misaila a solicitat societa?ilor SC CUP SA si DDSP Focsani sa vina, in cel mai scurt timp, cu solu?iile tehnice pentru ca si s
beneficieze de guri de scurgere a apelor pluviale.
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