PNL ii pedepseste pe focsaneni pentru votul din 27 septembrie
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Dispera?i ca au pierdut alegerile locale in Focsani, liberalii au hotarat sa blocheze Primaria Municipiului
TO?I ceta?enii care vor avea nevoie de documente eliberate de institu?ia noastra.
Luni, 26 octombrie 2020, Prefectul PNL Gheorghi?a Berbece a convocat sedin?a de constituire a Consili
27 octombrie 2020, ora 13.00, in ciuda faptului ca Primaria Municipiului Focsani i-a solicitat amanarea co
ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Focsani pentru data de 30 octombrie 2020, or
Solicitarea formulata catre Prefectul Berbece este motivata de faptul ca, odata constituit noul Consiliu Lo
Municipiului Focsani va fi blocata. Acest lucru se va intampla deoarece eu ma aflu in concediu medical, f
atribu?iile mele au fost delegate catre cei doi viceprimari, care vor pierde aceasta calitate, in momentul c
Prin urmare, timp de apoape o saptamana, pana in momentul in care legea imi va permite sa imi reiau ac
situa?ia de a NU putea elibera niciun fel de acte administrative catre ceta?eni.
Faptul ca Berbece nu a dat curs solicitarii noastre de a amana constituirea noului Consiliu Local arata ca
comenzile politice ale PNL si nu ii pasa catusi de pu?in de faptul ca cei care vor avea de suferit de pe urm
ceta?enii din Focsani, cat si angaja?ii din Primaria Municipiului.
Mai mult de atat, in articolul 1 din Legea nr. 84/2020 se prevede faptul ca "Mandatele aflate in curs de e
municipiului Bucuresti, presedin?ilor de consilii jude?ene, consiliilor locale, Consiliului General al Municip
jude?ene se prelungesc pana la data de 1 noiembrie 2020" ceea ce demonstreaza, daca mai era nevoie
Constituirea noului Consiliul Local ar trebui sa reprezinte un nou inceput in ceea ce priveste colaborarea
timp, ar trebui sa reprezinte si un nou inceput in ceea ce priveste cooperarea inter-institu?ionala. Graba c
indeplinire ordinele venite pe linie de partid arata insa ca liberalii nu dau nici doi bani pe interesele ceta?e
n-au in?eles NIMIC din votul din 27 septembrie 2020!
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