
În opinia mea, a-ți exprima 
punctul de vedere asupra a ceea 
ce a fost și a ceea ce va să fie în 

conducerea urbei este o chestiune 
de principiu. Și, bineînțeles, de res-
ponsabilitate și maturitate socială. 
A merge sau a nu merge la vot este, 
în fapt, o traducere a sintagmei 
”îmi pasă sau nu îmi pasă de soarta 
comunității în care trăiesc”. 

Acesta este și motivul pen-
tru care, în manifestarea electivă, 
încerc să mă debarasez de orice 
umbră de emoțional. De orice 
rămășiță de subiectiv. Știu, acest 
lucru nu este deloc ușor. Și nu este 
nici la îndemînă. Prin natura mese-
riei, de-a lungul timpului, am inter-
acționat cu mulți dintre candidați. 
Cu unii dintre ei am legat chiar și 
amiciții. Sînt persoane agreabile, 
plăcute în manifestările sociale. 
Doar că a fi plăcut în relațiile cu 
apropiații nu este suficient pentru a 
accede la funcția de primar. O func-
ție plină de responsabilități față de 
prezent și, mai ales, de viitor.

Acesta ar fi un prim principiu 
care ar trebui să fie la îndemîna 

tuturor. Să judece cu mintea, nu 
cu emoțiile. Să analizeze care din-
tre candidați răspunde mai mult 
trebuințelor comunității, așa cum 
le percepem fiecare dintre noi. 
Desigur, ar fi necesar ca fiecare din-
tre noi să avem în minte și o hartă a 
acestor trebuințe. Unele pot ține de 
dotări și dezvoltări urbane. Altele 
de siguranța noastră, altele de edu-
cație, de cultură, de sănătate. De 
prioritizarea acestora. 

Dar, dincolo de acest principiu 
care face, de fapt, diferența dintre 
cetățean și o ființă vegetativă (din 
punctul de vedere al responsabi-
lității sociale, desigur), mai există 
un principiu mult mai important 
în alegerea candidatului. Este ceva 
care ține direct, nemijlocit, de per-
sonalitatea acestuia și, prin rico-
șeu, de profilul moral al celui ce va 
dirija administrația publică locală 
în relația cu cetățenii. Este vorba de 
moralitatea candidatului.

Bun, bun, vor zice mulți, chiar 
foarte mulți dintre noi. Și ne pasă 
nouă de moralitate dacă orașul este 
curat, este îngrijit, este frumos? Eu 

zic că ar trebui să ne pese. În primul 
rînd, ar trebui să ne pese pentru că 
liderul comunității este – și direct și 
indirect – un exemplu și un model 
pentru copiii și tinerii din comu-
nitate. O persoană care inspiră la 
acțiuni sau inacțiuni ale celor ce 
ne vin din urmă. Dacă modelul se 
arată a fi vreun șmecheraș, un pro-
motor de șmenuri, nu trebuie să ne 
mirăm că tînăra generație va înțe-
lege că așa trebuie să fii dacă vrei 
să ai succes în viață. Că nu munca 
și inteligența contează, ci șmeche-
reala. Și nu va trebui să dăm vina 
pe respectivul, ci pe noi, cei care, 
prin vot, l-am cocoțat și l-am vali-
dat acolo.

În al doilea rînd, ar trebui să ne 
pese deoarece, validîndu-l prin vot, 
acesta ne va reprezenta și va fi pro-
iecția noastră, a majorității în fața 
lumii întregi: mari orașe ale conti-
nentului și lumii, investitori, diplo-
mați, oameni de cultură, cetățeni. 
Și vom fi judecați prin asimilare. 
Dacă liderul ales este om de verti-
calitate, vom fi admirați și, de ce nu, 
invidiați. Dacă este un șmenar, așa 

vom fi cu toții asimilați.
Și ar mai fi un milion de motive 

care pledează pentru criteriul 
moralității candidatului ca și crite-
riu primordial, dar spațiul tipogra-
fic mă obligă să rezum la cele două 
esențiale.

Desigur, cel mai dificil este cînd 
cel ce are probleme cu moralitatea 
creează aparența de oraș frumos 
și bine gestionat. Căci, pe cei mai 
mulți dintre noi, pînă cînd respec-
tivul nu își bagă lingura direct în 
blidul nostru, nu ne interesează. 
Cazanul comun este o chestie 
nebuloasă, îndepărtată. 

Logic, acum ar fi să trag o con-
luzie moralizatoare, finalizată cu 
îndemn fățiș. Nu va fi așa ceva. Și 
aceasta dintr-un motiv extrem de 
simplu: acolo, în cabina de vot, 
duminică, fiecare dintre noi este 
singur. Doar cu ștampila de vot și 
propria sa conștiință. Este suficient 
să știe că votează nu pentru patru 
ani, ci pentru sine, pentru familia 
lui, pentru prieteni, rude, cunoș-
tințe, comunitate. Pentru tinerii și 
copiii ce ne vin din urmă.

O chestiune de principiu
Editorial

Cornelius POPA

Majoritatea nu îi 
preferă, ci îi iubește, 
îi venerează pe cei 

corupți. Pe cei 
înfrățiți 

cu nu mai știu cîte 
articole din Codul 

Penal. Și îi va alege. 
Pentru ca peste cîteva 

luni să înceapă să îi 
înjure pe la colțuri. 

Iar peste un alt ciclu 
electoral, tot pe ei să 
pună ștampila. Și tot 
așa, într-un tembel 

și amețitor basm 
cu cocșul roșu. 

Se distribuie gratuit
www.gazetabrasovului.ro
www.facebook.com\gazetabrasovului

Nota redacției: Pentru publicitatea electorală redacția a înaintat oferte tuturor candidaților și partidelor din Țara Făgărașului. În 
aceste condiții, doar candidații și partidele care au semnat contracte vor avea materiale de publicitate electorală în acest săptămânal.

Independentul 
pentru care 
garantează ei!
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Gheorghe Sucaciu, balon
În urma publicării anchetelor 

realizate de săptămânalul nos-
tru avându-l ca protagonist 

special pe candidatul indepedent 
la Primăria Făgăraș, Gheorghe 
Sucaciu, nu au întârziat să apară 
și reacțiile. Cele mai vehemente 
reacții au fost din partea avocatului 
Cristian Drăghici, cel care a recurs 
inclusiv la telefoane de amenin-
țare directă a candidatului PSD la 
Primăria Făgăraș, Ion Negrilă. 

Această reacție vine în comple-
tarea dreptului la replică publicat 
de Gheorghe Sucaciu într-un ziar 
din Făgăraș, în care nu face alt-
ceva decât să confirme afirmațiile 
noastre din ancheta făcută : lipsa 
de transparență a independentu-
lui Sucaciu de pe vremea când era 
primar la Drăguș, nu sunt publice 
nici acum declarațiile de avere și 
de interese din perioada 2008-
2016, nu a făcut public niciodată 
bugetul comunei Drăguș și modul 
de gestionare, faptul că nu a fost 
cinstit asumându-și de unul singur 
realizări din Drăguș la care a mun-
cit alături de multe alte persoane.

Mai mult decăt atât, pseudo-in-
dependentul Gheorghe Sucaciu 
a confirmat cu viu grai în emi-
sunea „Față în față” realizată la 
Televiziunea Făgăraș în data de 19 
mai 2016 susținerea pe care per-
soanele de care facem vorbire i-o 
dau și acceptarea acestei susțineri 
de către independent.

Aceste reacții ne-au determi-
nat să continuăm anchetele noas-
tre pe zona Făgărașului, căutând 
să vedem cine sunt cei interesați 
de candidatura independentului 
Sucaciu la Primăria Făgărașului.

Alexiei Tronciu  
– SC Royall  
Security SRL

Considerat multă vreme om de 
casă a primarului Sorin Mănduc, 
acesta este abonat la contracte de 
prestări servicii în domeniul pazei 
și protecției cu Primăria Făgăraș: 
spitalul municipal, piața agroali-
mentară, baza sportivă și ștrandul 

Nitramonia, captarea de apă de 
la Sebeș. În anul 2015 se reziliază 
contractul încheiat pentru paza 
bazei sportive și a ștrandului și se 
angajeaza 3 paznici și 3 adminis-
tratori ai bazei sportive, în urmă 
controlului efectuat de Camera 
de Conturi Brașov în anul 2014 
și care a stabilit un prejudiciu de 
69.000 de lei în urma încheierii 
contractului de prestări 889/2012 
cu firma Royall Security. 

În luna martie 2016, în urma 
aprobării noii organigrame a 
Primăriei Făgăraș propusă de 
primarul Sorin Mănduc, se desfi-
ințează acele 6 posturi de la baza 
sportivă și se reiau serviciile de 
pază ale firmei Royall Security. 
Evidentă în acest caz legătura 
dintre Gheorghe Sucaciu, susți-
nătorul acestuia Alexiei Tronciu 
și actualul primar Sorin Mănduc.

Silviu Hârșovescu  
– SC Fidelitas  
Invest SRL 

Silviu Hârșovescu a fost con-
silier județean ales pe listele PDL 

în mandatul 2008-2012. Drept 
răsplată pentru trecerea în tabăra 
lui Aristotel Căncescu este numit 
director la Parcul Industrial 
Metrom Brațov. Licitaţia pen-
tru parcările din Făgăraș a avut 
loc în data de 25 august 2009 în 
urma căreia câștigătoare a fost 
desemnată societatea Fidelitas, 
controlată de Silviu Hârșovescu 
care a oferit 45% din încasările 
de pe parcări. După ameninţări 
succesive, abia în 2010 a fost pus 
pe tapet respectivul contract, 
dar nu oricum, ci după ce Silviu 
Hârșovescu a sărit în barca ,,prin-
cipiilor“ liberale.

În urma acțiunii din instanță 
promovată de Primăria Făgăraș, 
Curtea de Apel Brașov res-
pinge  recursul formulat de SC 
Fidelitas Invest SRL și în baza 
sentinţei emise la 24 noiembrie 
2015 se reziliază contractul de 
asociere în participaţiune nr. 
17543/23/16.09.2010 încheiat 
între Municipiul Făgăraș și SC 
Fidelitas Invest SRL pentru admi-
nistrarea parcărilor cu plată. Prin 

urmare afacerea cunoscută în 
rîndul făgărășenilor ca fiind ,,par-
cările lui Hârșovescu" s-a închis, 
afectînd bugetul firmei coordo-
nate de Silviu Hârșovescu. Acesta 
nu a fost de acord niciodată ca 
numărarea încasărilor din parco-
metre să se facă în prezența unui 
reprezentant al primăriei Făgăraș.

Cristian Drăghici 
- avocat

La început, Cristian Drăghici a 
cochetat cu formaţiunea politică 
Alianţa Pentru România. Aceasta 
se întâmpla prin anul 1998, atunci 
când A.P.R. Făgăraș a reușit , în plin 
regim cederist , să ajungă în turul 
2 la alegerile anticipate din 1998 
prin candidat Cristian Drăghici 

În anul 2008 Cristian Drăghici 
se află la P.D.L., pe lista de consi-
lieri județeni. Împreună cu cole-
gul de partid Silviu Hârșovescu 
pleacă din P.D.L. la P.N.L. la 
momeala aruncată de președin-
tele Consiliului Județean, Aristotel 
Căncescu, că va ocupa postul de 
subprefect. Candidează în anul 
2012 pe listele U.S.L.  la Consiliul 
Județean Brașov.

În anul 2016 avocatul Cristian 
Drăghici candidează pe listele 
Forumului Democrat German. 
Surse din interiorul Primăriei 
Făgăraș ne-au confirmat faptul că 
avocatul Drăghici a fost deranjat 
de rezilierea contractelor de asis-
tență juridică pe care le avea cu 
Primăria Făgăraș, după pierderea 
de către acesta a procesului împo-
triva firmei Transbus Codreanu.

Călin Pop – grupul 
de firme ASP

Este tot mai vizibilă implica-
rea lui Călin Pop în susținerea 
independentului Sucaciu pentru 

Primăria Făgăraș. În toate mediile 
de difuzare independentul Sucaciu 
afirmă răspicat că în spatele său 
nu se află nici un interes personal 
sau de grup, dar în emisiunea tele-
vizată „Față în față” de la Făgăraș 
TV confirmă susținerea acestora în 
campania electorală.

Chiar și susținerea și votul 
lui Călin Pop și le-a asumat și le 
acceptă, după declarația sa din una 
din emisiunile „Față în față” de la 
Făgăraș TV din luna mai 2016. 

Călin Pop este binecunoscut 
făgărășenilor atât prin descinde-
rile pe care le-a făcut DIICOT în 
anul 2015 la sediul firmelor sale, 
cât și prin acuzarea sa în dosa-
rul de corupție instrumentat de 
DNA Brașov a primarului George 
Scripcaru. Redăm fragment din 
comunicatul de presă al DNA din 
data de 29 iunie 2015: " ... În schim-
bul atribuirii acestei lucrări, incul-
patul Scripcaru George i-a pretins 
omului de afaceri (Călin Pop-n.r.) 
ca o parte din banii primiți în mod 
necuvenit de la Primăria Brașov 
(aproximativ 100.000 euro), să fie 
utilizați de acesta din urmă pentru 
cumpărarea de materiale electorale 
(pixuri, brichete etc.) și pentru 
achiziționarea a aproximativ 2.000 
de pachete cu alimente, în cadrul 
campaniei pentru alegerile locale 
din anul 2012”. 

Norbert Stenghel 
– pozitia 1 pe lista 
Forumului Democrat 
German

Aflat pe locul 1 pe lista consi-
liului local a Forumului German 
(FDGR), ocupă spațiul public 
din fața Băii Comunale prin 
amplasarea unei terase (Bar 
BURG) fără să dețină un contract 
de închiriere valabil, acesta înche-
indu-se la data de 22.10.2015. De 
atunci ocupă abuziv acest teren și 
nu a mai plătit chirie primăriei. A 
replicat pe rețele de socializare că 
terasa este folosită de turiștii care 
vin la Cetate, dar nici acum nu 
are contract încheiat cu Primăria 
Făgăraș. Sursele noastre ne-au 
confirmat intenția sa de extin-
dere a terasei după alegerile din 
5 iunie , dacă Gheorghe Sucaciu 
iese primar.

Dovada capacității politice a 
candidatului Norbert Stenghel 
este dată și de faptul că în anul 
2012 când a candidat la primăria 
Șoarș a adunat 12 voturi!!!

Ioan Mareș - 
consilier județean 
PNL

Ales consilier județean pe lis-
tele PDL Brașov în anul 2012, 
fost coleg de partid cu Gheorghe 
Sucaciu, acesta este unul din-
tre susținătorii din umbră ai 

Peste 200 de mii de lei încasați de avocatul Drăghici de la Primăria Făgăraș
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de spumă și interese

independentului Sucaciu. Vedeți 
amanunte în pagina 7.

Cine este Ioan Mareș? În candi-
datura sa pentru funcția de consi-
lier județean PDL din anul 2012, 
domnul Ioan Mareș promitea 
marea cu sarea făgărășenilor: 

• reabilitarea tuturor drumuri-
lor județene, finalizarea sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare 
în toate comunele din județ, 

• sistematizarea albiilor tuturor 
apelor care traversează comunele 
din Țara Făgărașului în vederea 
reducerii efectelor inundațiilor și 
atragerea de parteneri pentru pro-
ducția de energie verde, 

• alocarea de fonduri din buge-
tul Consiliului Județean Brașov 
pentru crearea rețelei de drumuri 
de exploatare în comune,

• crearea unei piețe en-gros 
care să valorifice produsele din 
centrele de colectare – în special 
cartofii – pe piața Făgărașului sau 
a Brașovului,

• crearea unor azile pentru 
bătrînii nevoiași în care aceștia să 
beneficieze de hrană și asistență 
medicală, având astfel o bătrânețe 
liniștită,

• crearea unui centru de noapte 
pentru „oamenii străzii” din 
Făgăraș.

A reușit domnul Ioan Mareș să 
facă ceva din ce a promis în 2012? 
Nimic. În schimb vă promitem să 
vă prezentăm modul în care Ioan 
Mareș a ajuns să dețină spațiile 
comerciale din centrul Făgărașului, 
vis-a-vis de CEC.

George Scripcaru și 
Aristotel Căncescu

În încercarea lor de a rămâne în 
cărți la Făgăraș, cei doi au mobi-
lizat întregul aparat de partid al 
PNL Făgăraș să îi facă campanie 
lui Gheorghe Sucaciu. Nu s-au afi-
șat pe față cum a făcut Scripcaru 
la Brașov, atunci când a mers în 
cartierele brașovene cu candidatul 
PNL la primărie Adrian Gabor în 
spate. În schimb i-au trasat sarcina 
consilierului județean PDL , Ioan 
Mareș, să se ocupe de direcționarea 
intenției de vot a fostilor pedeliști, 
actuali peneliști, către indepen-
dentul Sucaciu. Tot la comanda lui 
Scripcaru acționează și postacul 
de servici a Mișcării Populare din 
Făgăraș, Daniel Tătar, cel care îl 
susține pe față pe independent.

Lucrăturile ascunse ale lui 
Scripcaru în favoarea lui Sucaciu 
sunt confirmate și de faptul că la 
Brașov Mihai Costel, candidatul 
PMP la primărie, dă oarecum voa-
lat în George Scripcaru, iar omul 
acestuia de la Făgăraș îi ridică min-
gile la fileu pseudo-independentu-
lui Gheorghe Sucaciu.

Sebastian Grapă
Politician controversat al 

Făgărașului ultimilor 12 ani, 
acesta a luat hotărârea de a-l 
retrage pe Cătălin Szalad de la 
candidatura pentru primărie și de 
a-l spriji pe Sucaciu. Este binecu-
noscut că senatorul Grapă nu face 
absolut nimic fără să primească 
ceva în schimb. Ce a negociat pe 
spatele făgărășenilor în schimbul 
susținerii lui Gheorghe Sucaciu la 
primărie? Prosteala cu potrivirea 
programelor electorale nu merge 
pentru că, dacă la Sucaciu vedem 
o urmă de program, la UNPR nu 
este publicat nici un program. 

Gheorghe 
Sucaciu, obligat la 
compromisuri

După cum vedeți, o întreagă 
caracatiță a intereselor și compro-
misurilor în spatele pseudo-inde-
pendentului Gheorghe Sucaciu. 
Dacă la PSD, ALDE, PER, Partida 
Romilor, PND vedem clar cine 
este candidatul la primărie, cine 
sunt consilierii propuși, se văd 
persoanele din spate, în schimb în 
spatele lui Gheorghe Sucaciu este 
un întreg păienjeniș de interese.

În eventualitatea alegerii pse-
udo-independentului Gheorghe 
Sucaciu la primărie se va genera 
un întreg lanț de compromisuri , 
negocieri în spatele ușilor închise. 
Din sondajele de opinie realizate 
de Gheorghe Sucaciu, PSD și 

ALDE în Făgăraș (de altfel singu-
rele făcute) ar reieși următoarea 
configurație  a consiliului munici-
pal după 5 iunie: 7 consilieri PSD, 
5 consilieri ALDE, 4 consilieri 
PNL, 1 consilier Partida Romilor, 
1 consilier FDGR, 1 consilier 
PER. În această situație majorita-
tea va fi asigurată de PSD și ALDE 
cu 12 consilieri, aceste partide 
având nevoie de votul consilieru-
lui de la Partida Romilor pentru 
adoptarea proiectelor de hotărâri 
în ce privește chestiuni de patri-
moniu. În aceste condiții un even-
tual primar gheorghe Sucaciu 
va trebui să facă compromisuri 
față de PSD și ALDE pentru a 
avea susținerea lor politică. După 
modul în care s-a derulat această 
campanie, slabe speranțe.

Făgărășenii indeciși care vor 
merge la vot vor avea o sarcină 
dificilă, mai puțin cei înregimen-
tați politic și simpatizanții politici 
ai partidelor: aruncă Făgărașul 
pentru încă 4 ani într-o luptă con-
tinuă, cu compromisuri zilnice 
sau oferă stabilitate stabilitate 
printr-o majoritate necesară a 
administra eficient și de a repune 
Făgărașul pe locul binemeritat?

În condițiile lipsei totale 
de transparență promovată de 
Gheorghe Sucaciu, vă reamintim 
întrebările adresate și la care nu 
s-a răspuns deloc.

De ce vă este frică domnule 
Sucaciu Gheorghe să ne comu-
nicați copii după aceste con-
tracte? Vă temeți cumva că vom 
găsi firme de casă ale primaru-
lui Sucaciu abonate la banul 
public, că vom găsi firme tri-
mise de partid să scurgă banii 
publici în buzunarele partide-
lor din care ați făcut parte? 

De ce vă este frică domnule 
Gheorghe Sucaciu??? 

Vali BEJAN

1. Unde ați făcut publice declarațiile de avere 
și interese din perioada 2008-2016 și de ce nu 
există nici acum pe pagina de internet a Primăriei 
Drăguș? 

2. De ce revocarea din funcția de administra-
tor de la SC GUSUTRI COM SRL, unde dețineți 
20% din acțiuni în valoare de 200.000 lei, a fost 
înregistrată la Monitorul Oficial numai în data 
de 15.04.2010, în perioada 01.07.2008-15.04.2010  
fiind în stare de incompatibilitate ca primar al 
comunei Drăguș? De acest aspect se va ocupa însă 
A.N.I. în urma sesizării depuse.

3. Unde ați făcut publice bugetele comunei 
Drăguș și modul lor de gestionare în perioada 
2008-2016 și de ce nu există nici acum pe pagina 
de internet a Primăriei Drăguș?

4. Unde ați făcut publice atribuirile de con-
tracte de lucrări, servicii și achiziții bunuri ale 
primăriei Drăguș și de ce nu există nici acum 
atribuirile pe pagina de internet a Sistemului 
Electronic de Achiziții Publice ?

5. Care este experiența dumneavoastră în 

atragerea de investitori și crearea de muncă, câte 
investiții noi și private au fost realizate în comuna 
Drăguș în perioada 2008-2016 și care este numă-
rul locurilor de muncă nou create, dat fiind faptul 
că la finalul dezbaterii ați afirmat că acum tinerii 
din Drăguș pleacă la Sibiu?

6. Care este soluția legală și concretă pen-
tru a-i obliga pe proprietarii de rețele de utilități 
din Făgăraș să își reabiliteze rețelele subterane 
și aeriene și termenul în care acest lucru se va 
concretiza?

7. Care este motivul pentru care nu v-ați dat 
demisia din PDL atunci când Boc și Băsescu tăiau 
pensiile și salariile, creșteau cota de TVA, închi-
deau spitalele?

8. În data de 22 aprilie 2016 am depus o soli-
citare de informații publice la Primăria Drăguș 
pentru a ni se comunica copii după contractele 
de achiziții publice de lucrări, servicii și achiziții 
bunuri de la Primăria  Drăguș din perioada 2008-
2016. A trecut termenul legal de maxim 30 de zile 
în care trebuia să primim documentele.

Pe această cale readresăm în mod public  
independentului Gheorghe Sucaciu următoarele întrebări:

Terasa ilegală a lui Norbert Stengel
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Tinerii au nevoie de locuri de 
muncă bine plătite și posi-
bilități de dezvoltare. Acest 

lucru înseamnă noi investiții și posi-
bilități economice la nivelul comu-
nităților locale. Tinerii au nevoie 
de noi oportunități antreprenoriale 
pentru a nu pleca din județul nostru 
spre alte zone cu posibilități și facili-
tăți, cum ar fi Clujul sau Timișoara, 

Pentru Țara Făgărașului, printr-o 
colaborare strânsă între Consiliul 
Judetean Brașov și Primăria Făgăraș, 
prin intermediul unor programe 
speciale putem demara o serie de 
proiecte educaționale pentru tineri, 
proiecte în care să implicăm mediul 
de afaceri prin intermediul unor 
companii ce doresc să se dezvolte 
în aceasta zonă. Tinerii implicați 
în aceste programe pot deveni 
resursa umană necesară dezvoltării 
acestor companii care pot aduce 

plusvaloare economică Făgărașului.
Făgărașul trebuie să fie un pol de 

creștere economică și o alternativă 
reală de dezvoltare între Brașov și 
Sibiu. Făgărașul poate folosi posi-
bilitățile turistice ale zonei pentru a 
crea programe speciale de atragere 
de turiști străini cărora să li se pre-
zinte și potențialul investițional și 
economic al zonei.

Doar prin astfel de strategii și 
programe desfășurate la nivelul 
administrației locale putem contri-
bui la dezvoltarea zonei și la pune-
rea în valoare a ceea ce poate deveni 
perla județului Brasov – Făgărașul. 

Nu trebuie să așteptăm investi-
torii străini, ci trebuie să-i atragem 
noi. 

Susținem, de asemenea, realiza-
rea unui spital regional la Brașov. 
Acest proiect a figurat în proiectele 
diferitelor partide, dar în țară sunt 

trei în curs de realizare, iar Brașovul 
are nevoie de un astfel spital. Vom 
susține acest proiect și vom încerca 
să-l punem în practică la Brașov, 
chiar dacă nu va ține de Consiliul 

Județean, ci de Guvern, de o strate-
gie națională în domeniu. 

Un alt proiect important la care 
vrem să contribuim este rezolvarea 
problemei colectării, prelucrării și 
depozitării gunoaielor. Noi susți-
nem crearea unei gropi ecologice 
în zona Făgăraș – Victoria, nece-
sară pentru reducerea costurilor 
cu transportul și pentru protejarea 
mediului. 

Chiar dacă este o chestiune ce 
ține de administrația națională, 
trebuie să legăm Brașovul de restul 
țării. Nu avem legătură nici spre 
București, nici spre Sibiu, nici spre 
zona Moldovei. Dacă vom reuși 
acest lucru, vom avea o dezvoltare 
importantă a activităților econo-
mice, pentru că va fi mult mai ușor 
pentru investitori să-și dezvolte afa-
cerile și să transporte marfa. 

Vom susține alocarea de resurse 

mai mari pentru sport, pentru 
că sunt multe asociații și cluburi 
sportive, tineri care au nevoie de 
un sprijin. Considerăm că investi-
țiile publice trebuie să aibă la bază 
eficiența economică, care ia în cal-
cul și obiectivele de ordin social. 
Vom acționa pentru alocarea unor 
sume mai mari pentru educație, 
care să nu se reflecte în birouri mai 
luxoase pentru profesori sau direc-
tori, ci pentru accesul elevilor și 
studenților la diferite conferințe si 
programe educationale, pentru că 
astfel vom putea fi în rând cu lumea 
ca nivel de educație.

Nu uitați în 5 iunie să îndrăzniți 
mai mult și să oferiți Fagărașului ce 
merită!

Făgărașul merită oameni tineri 
și implicați! Echipa ALDE pentru 
Făgăraș!

cod unic AEP: 21160080

Paul Flucuș - candidat ALDE Consiliul Județean Brașov 

PER Făgăraş ,,Eco – City FĂGĂRAŞ 2016-2020’’
Viziune: transformarea 

Municipiului Făgăraș într-o locali-
tate urbană modernă, europeană, 
cu statut de pol turistic regional 
și naţional, în care locuitorii vor 
avea o viaţă de calitate(respectiv 
un trai prosper și decent), susţinut 
de un mediu ecologic și durabil.

Misiune: finalizarea obiec-
tivelor Strategiei Orizont 2020, 
elaborarea Strategiei Orizont 
2030, care va include obiective 
și măsuri de realizare a acestora 
în conformitate cu Directivele 
Uniunii Europene, legislaţia 
României și specificul economic, 
social și cultural al Municipiului 
Făgăraș.

Obiective operaţionale:
Administraţie eficientă şi 

transparentă:
Promovarea activităţilor în 

echipă și a relaţiilor de colabo-
rare între Primar–Viceprimar–
Consiliul Local, reconfigurarea 
organigramei, dialog perma-
nent între Primar și cetăţeni, 

informarea anuală a cetăţenilor 
cu privire la modul de derulare 
a exerciţiului finaciar bugetar, 
difuzarea în direct a ședinţelor 
de Consiliu Local, reorganizarea 
societăţilor comerciale aflate sub 
administrarea Consiliului Local.

Revizuirea şi finalizarea 
Strategiei de dezvoltare Orizont 
2020, elaborarea Strategiei de 
dezvoltare Orizont 2030: 

Ocuparea forţei de muncă 
disponibile, alocarea a 3% din 
bugetul local pentru cercetare și 
studii de fezabilitate în vederea 
dezvoltării durabile a comunităţii 
făgărășene, utilizarea durabilă a 
energiei, creșterea ponderii ener-
giei regenerabile cu până la 30 %, 
creșterea eficienţei energetice cu 
20% (anveloparea clădirilor rezi-
denţiale și publice), elaborarea 
Strategiei Orizont 2030 în con-
formitate cu obiectivele de dez-
voltare durabilă stabilite la nivel 
european, regional și local.

Cod Unic AEP 21160076
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Situația actuală din Făgăraș 
pare pentru mulți locuitori 
fără ieșire. Oamenii și-au 

pierdut speranța că lucrurile se mai 
pot îndrepta. Conform statisticilor, 
peste 30% din făgărășeni consideră 
că principala problemă din oraș este 
infrastructura, starea drumurilor. 
Mai mult, Făgărașul se confruntă 
cu o mare problemă care, pe ter-
men lung, poate avea consecințe 
dramatice – scăderea numărului de 
locuitori prin plecarea acestora în 
străinătate. 

Plecând de la aceste necesități, 
Partidul Social Democrat a prezen-
tat programul ”E.U.R.O.P.A. pentru 
Făgăraș”, care se axează pe măsuri 
urgente pentru rezolvarea proble-
melor din infrastructură și atragerea 
de investitori pentru crearea locuri-
lor de muncă. După implementa-
rea măsurilor propuse, Făgărașul 
sunten convinși că are toate șansele 
să devină un oraș modern, la stan-
darde europene. 

Problema reîntregirii 
Făgărașului, prin revenirea celor 
plecați acasă, ține mai mult de vizi-
unea primarului asupra dezvoltării 
orașului. Repararea drumurilor, 
curățenia sunt lucruri care intră în 
fișa postului oricărui primar, dar 
cum va arăta orașul peste 5-10 ani 
ține de viziune, de o strategie de 
dezvoltare. 

Eficiență și transparență  
în administrarea publică

Administrația publică locală 
are nevoie de o reformare axată pe 
transparență, dialog și respect față 
de cetățeni. Este nevoie de o impli-
care mai activă a cetățenilor în deci-
ziile administrative, iar acest lucru 
se poate realiza prin consultarea 
lor permanentă pe proiecte impor-
tante. Candidatul PSD propune 
înființarea Consiliilor Consultative 
de Cartier, dar și revitalizarea 
Consiliului Local al Tinerilor. Legat 
de interacțiunea directă a cetățeni-
lor cu Primăria va fi înființat Centru 

de Informații pentru Cetățeni, dar, 
și mai important, vor fi simplificate 
procedurile și durata de emitere a 
avizelor, autorizațiilor și documen-
telor solicitate de persoanele fizice 
și juridice.

Un Făgăraș modern,  
curat și sigur

Sunt câteva capitole la care 
Făgărașul a rămas mult în urmă 
și care reprezintă priorități zero 
pentru viitorul primar și Consiliul 
Local. Înainte de toate, trebuie asi-
gurate fondurile pentru un sistem 
medical modern. Acest lucru pre-
supune achiziția de echipamente 
și aparatură medicală, dar și un 
proiect de eficiență energetică a 
Spitalului Municipal Făgăraș. Pe 
parte de educație, programul PSD 
propune sprijinirea dezvoltării sis-
temului de școală profesională și 
post-liceală în vederea asigurării 
unei forțe de muncă specializată 
în oraș. Pentru a veni în ajutorul 
familiilor care lucrează vor fi iden-
tificate programe after-school cu 
tarife subvenţionate de primărie. 
O altă problemă pe care făgărășenii 
cer ca administrația să o rezolve de 
urgență este legată de salubritate. 
Acest serviciu trebuie reorganizat la 
cele mai înalte standarde europene 
și la cel mai bun raport calitate/
preţ. 

Reabilitarea și  
modernizarea 
infrastructurii

Problema numărul unu, priori-
tatea zero. În momentul în care stră-
zile vor fi reparate și asfaltate, atunci 
și investitorii vor fi interesați să vină 
la Făgăraș. În consecință, numărul 
locurilor de muncă va crește, iar 
făgărășenii nu vor mai fi nevoiți să 
plece din oraș. În privința finalizării 
proiectului pentru modernizarea și 
extinderea rețelelor de apă-canal, 
acest lucru se va întâmpla doar prin-
tr-o implicare permanentă și mult 
mai activă a conducerii Primăriei.

Tot ca parte a modernizării 
orașului, programul P.S.D. pro-
pune refacerea centrului isto-
ric al Făgărașului și a zonei din 
jurul Cetății Făgărașului. Cetatea 
Făgărașului este un brand al Țării 
Făgărașului care trebuie pus mai 
mult în valoare și exploatat la poten-
țialul său maxim.

O altă măsură care ține de creș-
terea confortului pentru locuitori la 
costuri însă mult mai mici, ține de 
reabilitarea termică a blocurilor și 
îmbunătățirea eficienței energetice. 
Acest program poate fi realizat, în 

cea mai mare parte, prin atragerea 
de fonduri europene. 

Fondurile europene pot deveni 
pentru Făgăraș una din principa-
lele resurse financiare în multe 
domenii: sănătate, educație, turism, 
mediu, protecție socială etc.

O politică socială eficientă 
pentru făgărășeni

Autoritățile locale din Făgăraș 
trebuie să ia aceleași decizii pe care 
le-au luat și alte orașe pentru a sti-
mula creșterea locurilor de muncă 
în vederea creșterii nivelului de trai 
din Făgăraș și, implicit rezolvarea 
multor probleme sociale.

O altă problemă inclusă în pro-
gramul P.S.D. ține de raporturile 
contractuale ale orașului cu fur-
nizorii de apă, gaze, energie elec-
trică, termoficare pentru instituțiile 
publice în vederea asigurării unui 
cost minim al utilităților, dar și 
de renegocierea raporturilor con-
tractuale cu furnizorii de servicii 
publice în interesul făgărășenilor.

Gestionarea activităților de 
ecarisaj și sterilizare a câinilor 
vagabonzi – o problemă extrem de 
discutată, dar fără rezolvare defini-
tivă până acum. Dacă alte orașe au 
reușit, atunci și Făgărașul va putea 
rezolva această problemă printr-un 
program bine pus la punct, în cola-
borare cu organizații și asociații 
pentru protecția animalelor. 

Promovarea patrimoniului 
turistic și cultural  
al Făgărașului 

Din punct de vedere turistic, 
orașul deține o mină de aur insu-
ficient exploatată. Una dintre 
măsurile principale ale programu-
lui Europa se referă la dezvolta-
rea de parteneriate cu localitățile 
din Țara Făgărașului pentru pro-
movarea brandului turistic „Țara 
Făgărașului”. Și pentru că mulți 
făgărășeni s-au stabilit în ultimii ani 
în străinătate, vor fi sprijinite pro-
iectele de interconectare culturală 
cu comunitățile de făgărășeni din 
diaspora. 
Atragerea de fonduri  
și susținerea programelor 
pentru dezvoltarea 
Făgărașului 

Prima măsură prin care orașul 
poate atrage mai multe fonduri 
ar putea fi reprezentată, în viziu-
nea echipei de consilieri PSD, de 
înființarea unui departament de 
promovare economică în cadrul 
Primăriei care să lucreze exclusiv în 
scopul atragerii de investitori pen-
tru „a aduce bani în Făgăraș”. Tot 
în scopul atragerii de investiţii este 
și proiectul pentru crearea parcului 
industrial Făgăraș prin asigurarea 
integrală a utilităților, moderniza-
rea clădirilor existente, dar și reabi-
litarea accesului auto la toate clădi-
rile din parcul industrial.

Cod unic AEP  21160002

PSD propune un alt tip de administrație locală 
prin care Făgărașul poate deveni un oraș european!
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De-a lungul celor 8 ani cât 
a fost primar în comuna 
Șinca, Bârlez Victor, împre-

ună cu acoliții săi, au produs o gaură 
bugetului local de 14,3 miliarde lei 
vechi, pagubă constatată din verifi-
carea a doar câtorva dintre “realiză-
rile primarului” (este obligatoriu să 
se verifice toate lucrările de inves-
tiții și reparații: căminele culturale, 
rețelele de apă, monumentele, 
pavajele etc).

Acest lucru l-a constatat Curtea 
de Conturi Brașov în urma auditu-
lui pe care l-a efectuat la Primăria 
comunei Șinca în perioada 
19.09.2015-28.10.2015.

Prejudiciul s-a produs prin încăl-
carea legilor și datorită incapacității 
acestui primar de a conduce o pri-
mărie, ceea ce nu-l scuză.

Câteva exemple grăitoare ale 
neregulilor constatate, extrase din 
documentele Curții de Conturi 
Brașov:

-la investiția „Execuție bază 
sportivă cu teren de sport omologat 
tip I” executată de firma SC Alledil 
SRL, patronată de Hâncu Daniel, 
realizată în localitatea Șinca Veche, 
s-a constatat un prejudiciu de 2,25 
miliarde lei vechi la o valoare a 
investiției de 7,14 miliarde lei;

-la investiția „Lucrări de repa-
rații generale și renovare Cămin 
Cultural Perșani” executată de SC 
Info Construct SRL, s-a constatat 
un prejudiciu de 1,44 miliarde lei 
vechi la o valoare a investiției de 
2,41 miliarde lei vechi;

-pentru realizare gard metalic la 
Căminul Cultural Perșani, lucrare 
încredințată spre execuție tot către 

SC Info Construct SRL s-a consta-
tat un prejudiciu de 735 milioane 
lei vechi la o valoare a investiției de 
1 miliard lei vechi;

-la investiția „Lucrări de reabili-
tare rețea de apă sat Șercăița” rea-
lizată de firma SC Baf Struct SRL, 
patronată de Bălan Florin, originar 
din Șinca Veche și bun amic al dom-
nului primar, s-a constatat un preju-
diciu de 967 milioane lei vechi la o 
valoare a investiției de 2,46 miliarde 
lei vechi;

-prin folosirea de către primar, 
în perioada 2011 - 2014 (cât a 
verificat Curtea), el fiind folosit și 
în continuare, a unui autoturism 
marca Nissan Qashqai, oferit cadou 
pentru exploatare gratuită (dar 

suportată de fapt de la buget) de 
către Ocolul Silvic Privat Pădurile 
Șincii Șercaia, s-a produs un preju-
diciu de 621 milioane lei vechi;

-prin nestabilirea și neîncasarea 
tarifului anual de gestionare a fon-
dului cinegetic de către Asociația 
de Vânători Bârsa și AJVPS Făgăraș 
s-a creat un prejudiciu bugetului 
local de 425 milioane lei vechi;

-majorările salariale acordate ile-
gal în primărie au produs o pagubă 
de 3,98 miliarde lei vechi;

-afacerea cu camionul marca 
Iveco Eurocargo, cu număr de înma-
triculare BV 14 TCE, cumpărat de 
Urs Cristian Gheorghe de la firma 
SC General Construcții Crispadin 
SRL (una din firmele familiei Urs) 

cu suma de 36,5 milioane lei și vân-
dut Primăriei comunei Șinca cu 
suma de 1,05 miliarde lei.

Punctul de vedere al conducerii 
Primăriei comunei Șinca cu privire 
la constatările auditului financiar 
al Curții de Conturi Brașov este că 
și-a însușit toate constatările și reco-
mandările rezultate în urma aces-
tuia, cu excepția celor ce privesc 
plata fără bază legală a unor majo-
rări salariale. Astfel, recunoscând 
practic toate aceste nereguli.

Deși primarul Bârlez Victor avea 
obligația să prezinte raportul Curții 
de Conturi Brașov Consiliului 
Local Șinca în termen de 10 zile 
de la finalizare (decembrie 2015), 
acesta a încercat ascunderea 

acestui raport rușinos față de cetă-
țenii comunei. Raportul a fost pre-
zentat consiliului doar la cererea 
unor consilieri adresată Curții de 
Conturi a României și astfel a ieșit 
la suprafață mizeria și faptele penale 
coordonate de primarul Bârlez 
Victor care se prezintă “curat” în 
fata cetățenilor. Scriitorul I. L. 
Caragiale ar spune “curat murdar”.

Locuitorii comunei Șinca sunt 
chemați la urne pe data de 5 iunie 
2016 să își aleagă noul primar. Ei 
vor decide dacă vor să fie pros-
tiți, furați și mințiți în continuare 
de către un corupt sau chiar vor o 
schimbare în bine a comunei.

Vali BEJAN

La Șinca primarul Bârlez mai 
vrea un mandat de furăciuni și jafuri

Se apropie cu pași rapizi ziua de 
5 iunie, când se va alege con-
ducerea Făgărașului pentru 

următorii 4 ani. Tot ce am văzut în 
ultimii 4 ani a fost ca un fel princi-
pal de mâncare, bine asezonat, dar 
cu garnitură proastă. Adică avem de 
4 ani de zile un primar bun, sprijinit 
de un consiliu tare șovăitor, greu de 
dus în cârcă. Și pe deasupra și câr-
cotașii care au stat tot timpul pe la 
colţuri să pună piedică. 

Aţi înţeles bine: primarul = fel 
principal de mâncare, cârcotașii = 
garnitura, de care parcă nu vrei să 
te atingi!

După această campanie 

electorală în care au ieșit toţi la 
rampă ca râmele după ploaie, mai 
ales cei care nu au zis sau făcut 
nimic în ultimii ani – decât să facă 
labirinturi în lanuri de porumb – 
am pus de o reţetă electorală, pe 
care mulţi au văzut-o în această 
perioadă.

Pentru 5 iunie v-am pregătit un 
meniu specific Făgărașului: drob 
cu carne de Sucaciu, cotlet de 
Mănduc la cuptor marinat, spumă  
de Mareș, asezonate cu un vinișor 
de Hârșovescu!

Mai întâi, pregătim un aperitiv 
rece: avem un kilogram de Sucaciu, 
punem pe el vreo 3 milioane de 
stropi de ulei de la Primăria Drăguș, 
ulei vechi din epoca Udrea-Boc.  
Trebuie să avem grijă să nu fie prea 
fierbinte, că se frige la degete de atât 
ulei. Se toacă mărunt, din bardă, 
se pune multă verdeaţă și puţin 
Drăghici, că este verde ca pătrun-
jelul și ceapa, se ţine sub presiune 

timp de 4 ani și apoi se scoate și se 
pune în tavă.

Iniţial se pune într-o tavă por-
tocalie și se dă la cuptorul lui 
Georgică. Dar trebuie avut grijă 
că aici o ţinem doar 3 zile, o scoa-
tem afară din tavă portocalie și o 
punem într-o tavă galben albastră. 
Se dă la cuptor și aveţi grijă să nu 
se ardă: mai este nevoie de ea și la 
toamnă , când se scutură toţi tran-
dafirii portocalii, vopsiţi acum în 
galben-albastru.

După ce am pus deoparte dro-
bul, pregătim acum felul principal: 
se ia o bucată de Mănduc vechi,  
vechi cam așa de vreo 2 mandate, 
trecut ultima dată prin sită ţără-
nească și se vopsește, cam în peri-
oada sărbătorilor de Paște în galben 
albastru, ca ouăle. Se pune în vârful 
coșului și se dă  la rece, cam așa, 
vreo 3 ani de zile. Acesta este prin-
cipalul motiv pentru care Mănduc 
nu vede dezastrul de la apa sfințită 

din Făgăraș, a fost ţinut la cufăr 
închis în Cetatea Făgărașului, nu a 
văzut sireacu‘ nica. După ce s-a păs-
trat bine, la răcoare, se scoate afară, 
virgin , neprihănit, nevinovat, nou, 
nouţ, ca un nou născut.

Se presară pe el putin Mogoș, 
un vârf de Mazilu, o linguriţă de 
Mehedințu. Se amestecă bine cu 
50 de grame de Ungureanu, se 
scoate din cufărul bunicii o sticlă de 
Marian și se face o marinată care se 
dă peste Mănduc, ca la botez. 

Se dă la prăjit bine, se bagă la 
cuptor și se scoate rumen, de parcă 
nici usturoi nu a mâncat, nici gura 
nu-i miroase. Miroase a marinată! 
(orice asemănare cu partidul mari-
narului este pur întâmplătoare!)

La desert, amestecăm în vreo 3 
pahare – de la Forumul Democrat 
German, de la UNPR și de la 
Mișcarea Populară – puţin Sucaciu, 
îl frecăm cu mult Scripcaru pe 
obraji, nu de alta, dar ăsta este 

portocaliu de la emoţia dosarelor 
penale – se pune într-un pahar de 
independent și se dă la frigider, să 
nu se taie înainte de 5 iunie.

Se poate clăti gura cu un vin de 
Hârșovescu, dar cred că după atât 
rahat mâncat, cam miroase și tre-
buie aruncat.

Reţeta electorală 2016

Vila primarului Bârlez
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Aparent candidat independent, 
Gheorghe Sucaciu s-a eschivat per-
manent să răspundă provocărilor 
aruncate în mass-media televizată 
și scrisă. Sub umbrela acoperitoare 
a dorinței de a nu polemiza, nu a 
răspuns la nici o întrebare adresată 
în mod public cu privire la activita-
tea sa, la grupurile de interese din 
jurul său, la adevărata motivație a 
grupului de interesați din echipa de 
campanie.

S-a lăudat peste tot cu perfor-
manțele echipei pe care a format-o 
la Primăria Drăguș, cu rezulta-
tele obținute de el și echipa sa. Cu 
investiții realizate în minunatul sat 
Drăguș. 

Înainte de a scrie aceste material, 
am revăzut cu atenție toate emi-
siunile TV în care a fost prezent 
pseudo-independentul Gheorghe 
Sucaciu. Una zice pe hârtie și 
alta îi scapă pe gură. Candidatul 
Gheorghe Sucaciu ar trebui să știe 
că orice program , după enunțarea 
obiectivelor, prezintă soluții, pro-
iecte și rezultate prognozate a fi 
obținute. Găsim așa ceva în progra-
mul lui Sucaciu? 

Dar pentru a nu fi acuzați de 
faptul că materialul nostru este o 
denigrare la adresa candidatului, 
vom demonstra în cele ce urmează 
falsitatea candidatului Gheorghe 
Sucaciu și a programului său, dema-
gogia cu care vine în fața făgărășeni-
lor să le ceară votul din 5 iunie 2016.

Crearea de noi locuri de 
muncă și atragerea de 
investiții noi

Comuna Drăguș are 1.202 locu-
itori, figurează pe pagina oficială 
a Prefecturii Brașov cu 140 de 
salariați, 570 lucrători în agricul-
tură și 30 de șomeri. În perioada 
2008-2016 Gheorghe Sucaciu nu 
a reușit să atragă nici o investiție 

Declarații mincinoase și demagogie
 Intrat în marea familie a politicienilor portocalii ai lui Băsescu, Gheorghe Sucaciu face pasul în anul 2008  

când câștigă primaria Drăguș, primărie pe care o păstorește până în luna 2016 când demisionează

Gheorghe Sucaciu nu a făcut publice niciodată contractele Primăriei Drăguș, 
bugetele și modul de cheltuire a banilor publici în perioada 2008-2016

în Drăguș care să creeze locuri noi 
de muncă pentru cei 30 de șomeri. 
La dezbaterea publică din data de 
5 mai 2016 afirmă că principalul 
motiv pentru care tinerii pleacă 
din Făgăraș și din Drăguș este lipsa 
locurilor de muncă. A spus că și din 
Drăguș pleacă tinerii să muncească 
la Sibiu.

În emisiunea „Față în față” de 
la Făgăraș TV din data de 24 mai 
2016 Gheorghe Sucaciu a afirmat la 
min.1,35 principalul motiv pentru 
care a intrat în lupta electorală este 
atragerea investitorilor. Bănuim că 
experiența și competența la care 
se referă este dată de faptul că nu a 
reușit să atragă nici o investiție în 
Drăguș care să creeze locuri noi de 
muncă pentru cei 30 de șomeri

Municipiul Făgăraș are 40.510 
locuitori, figurează la Institutul 
Național de Statistică cu 5462 de 
angajați și 625 de șomeri. Punem 

o întrebare pertinentă din a cărei 
răspuns vă veți da seama de dema-
gogia și falsitatea programului lui 
Sucaciu: dacă în 8 ani de zile, pen-
tru 30 de șomeri din Drăguș nu a 
reușit să atragă nici un investitor 
și nu a creat nici un loc de muncă, 
atunci în câți ani crede Gheorghe 
Sucaciu că va reuși să facă acest 
lucru pentru cei 625 de șomeri??? 
I-am adresat public de 4 ori această 
întrebare la care a refuzat până 
acum să răspundă.

A afirmat că “TREBUIE” să 
existe un program de facilități 
fiscale pentru atragerea investi-
torilor și dezvoltarea economică. 
Demagogia lui Sucaciu este demon-
strată ca acestea există, a fost emisă 
H.C.L. nr 184 din 28.10.2015 
privind aprobarea schemei locale 
de ajutor de minimis, în vederea 
atragerii de investiţii și susţinerii 
dezvoltării economice durabile a 
Municipiului Făgăraș. Ce nu spune 
Sucaciu este faptul că după 8 ani de 
primar la Drăguș nu a fost în stare 
să elaboreze un program de facili-
tăți și acum se bate cu pumnul în 
piept la Făgăraș.

A promis programe de finanțare 
în valoare de 25.000 euro pentru 
tineri. Ceea ce nu a spus este faptul 
că aceste cuvinte sunt simple pros-
teli electorale, în realitate neexis-
tând la nivelul consiliilor locale 
legislație care să îi permită să facă 
acest lucru.  

Buna funcționare a 
instituțiilor publice și 
transparență

În afară de mențiunea că toate 
instituțiile publice trebuie să 
lucreze în tandem nu găsim nici o 
propunere concretă. Trăgând cu 
ochiul pe pagina sa de pe o rețea de 
socializare, Gheorghe Sucaciu ne 

spune că putem ajunge la o stare de 
normalitate prin:

Transparență în procesul de 
achiziții publice – în acest caz sun-
tem ferm convinși că ce promite 
Gheorghe Sucaciu este pur dema-
gogic și o face de dragul campa-
niei electorale. Redacția noastră a 
sesizat faptul că nici un contract de 
achiziții publice de lucrări, servicii 
și achiziții bunuri de la Primăria  
Drăguș din perioada 2008-2016 
nu a fost făcut public. În acest caz, 
fără a risca să fim acuzați de deni-
grare, afirmăm cu certitudine ca 
pseudo-independentul Gheorghe 
Sucaciu este mincinos în declarați-
ile sale.

In data de 22 aprilie 2016 am 
depus o solicitare de informații 
publice la Primăria Drăguș pen-
tru a ni se comunica copii după 
contractele de achiziții publice de 
lucrări, servicii și achiziții bunuri 
de la Primăria  Drăguș din perioada 
2008-2016. A trecut termenul legal 
de maxim 30 de zile în care trebuia 
să primim documentele.

De ce vă este frică domnule 
Sucaciu Gheorghe să ne comuni-
cați copii după aceste contracte? Vă 
temeți cumva că vom găsi firme de 
casă ale primarului Sucaciu abonate 
la banul public, că vom găsi firme 
trimise de partid să scurgă banii 
publici în buzunarele partidelor din 
care ați făcut parte? De ce vă este 
frică domnule Gheorghe Sucaciu???

În emisiunea „Media Obiectiv” 
de la Nova TV din data de 19 apri-
lie, la min.10 ați afirmat că toate 
investițiile care se fac din bani 
publici trebuie aduse la cunoștința 
cetățenilor. De ce timp de 8 ani 
de zile nu ați făcut public bugetul 
comunei Drăguș, modul de cheltu-
ire a banilor, contractele semnate, 
modul de îndeplinire a acestora? 

Dezvoltarea infrastructurii

În afară de mențiunea că dezvol-
tarea infrastructurii vizează demers 
după demers, nu găsim nici o pro-
punere concretă.

Interzicerea mașinilor de mare 
tonaj în oraș prin oferirea unei vari-
ante ocolitoare - în emisiunea „Față 
în față” de la Făgăraș TV din data 
de 19 mai 2016, Gheorghe Sucaciu 
demonstrează că nu cunoaște fap-
tul că Primăria Făgăraș nu poate 
oferi în acest moment varianta unei 
ocolitoare a municipiului. Varianta 
de ocolire a muncipiului Făgăraș 
poate fi realizată numai de către 
Compania Națională de Drumuri.

Oricum, Gheorghe Sucaciu face 
pe prostul când vorbește despre 
ocolitoarea Făgărașului. A făcut 
parte din partid politic - PDL care 
a fost la guvernare în perioada 
2008-2012 și a avut miniștri la 
Transporturi: Radu Berceanu și 
Anca Boagiu (ambii PDL).

Dacă era interesat de munici-
piul Făgăraș, de ce nu a făcut nimic 
pentru ca ocolitoarea să fie realizată 
până acum? De ce a fost părtaș la izo-
larea Făgărașului în guvernările por-
tocalii ale lui Boc, Udrea și Băsescu? 
De ce nu și-a dat demisia din PDL 
în semn de protest față de lipsa de 
interes a guvernanților pentru reali-
zarea ocolitoarei Făgărașului?

La fel cum v-am mai transmis 
de multe ori, anchetele noastre 
despre dumneavoastră au fost rea-
lizate pentru că, la fel ca la Brașov 
in cazul George Scripcaru, sunteți 
singurul candidat care nu miroase 
a bine, care se ascunde în spatele 
independenței. 

Vedeți că avem dreptate când 
spunem că Gheorghe Sucaciu face 
declarații mincinoase și demago-
gice, numai de dragul voturilor din 
data de 5 iunie 2016? 



8 PROMOVARE ELECTORALĂ

Pupat Piața Independenței! 

Acesta nu este un 
pamflet. Este adevărul 
dur despre politica 
de la Făgăraș, cu 
păpușarii de la Brașov 
în spate.

Personajele care s-au declarat, în 
timp, “independente”, vor beneficia 
de sprijinul neoficial al partidelor 
în campanie, iar dupa alegeri pot 
reveni, fără probleme, la matcă. 
Alegerile cu „independenți” sunt 
amuzante, pentru că în realitate nu 
există asa ceva. 

Unul dintre cele mai bune și mai 
cunoscute texte ale lui Caragiale 
se intitulează „Telegrame”. Acolo, 
într-o primă telegramă, Costăchel 
Gudurău îl anunță pe chiar pri-
mul-ministru cum că prefectul Raul 
Grigorescu l-a insultat "dumnezeu 
mami" și i-a aplicat câteva palme 
"cafine central". Adaugă alarmat: 
"Viața onorul nesigure". În fine, în 
urma unui șir neîntrerupt de astfel 
de telegrame, un procuror îi comu-
nică aplanarea conflictului minis-
trului Justiției: "Împăcat cu directo-
rul. Pupat toți piața endependenți".

Nici Brașovul nu este străin 
de opera lui Caragiale. În virtu-
tea colaborării impuse de fațadă 
din noul PNL, George Scripcaru 
se pupă cu Aristotel Căncescu, 
Claudiu Coman cu Mihai Veștea, 
Vasile Ungureanu cu Adrian 
Gabor. Urmașii țărăniștilor regre-
tatului Corneliu Coposu fac alianță 
cu descendenții politici din Ion 
Iliescu, adică oamenii lui Grapă din 
UNPR. După impresionante susți-
neri ale lui Cătălin Leonte în cam-
pania USL din 2012, nea Niță dă 
mâna cu Georgică și îi trage frâna 
de mână lui Leonte. Bineînțeles, 
toți pupat „piața endependenți”. 

Nici Făgărașul nu este străin de 
opera lui nenea Iancu. În luna iulie 
2015 se anunță cu mare tam-tam 
depunerea candidaturilor interne 
în PNL pentru desemnarea celui 
care va candida la alegerile locale 
din 5 iunie 2016. Inițial nimeni nu 
își depune candidatura. Nici vorbă 
de Sucaciu. Acest lucru îl cunoaște 
foarte bine Ioan Mareș, co-preșe-
dintele PNL Făgăraș, cel care a dus 
la Brașov dosarele de candidaturi. 
Ulterior, se înscrie în cursa internă 
Mănduc. Gheorghe Sucaciu este 
înscris pe liste cu ajutorul lui 
George Scripcaru, care intervine 
personal la Vasile Blaga pentru a-l 
putea înscrie în cursa internă după 
terminarea înscrierilor. Ca să fie 
sigur că nu scapă fără colegiu de 
primar, Sucaciu intră în istoria libe-
ralilor cu depunerea de candidaturi 
pentru 3 primării: Drăguș, Victoria 
și Făgăraș. Sigur una iese. Acest 
lucru este confirmat de Sucaciu și 

Mănduc și Sucaciu au dat mâna!

într-o emisiune electorală. 
Gheorghe Sucaciu a fost mem-

bru P.D.L. până la momentul unifi-
cării cu P.N.L. Ieșit afară din jocu-
rile politice ale noului P.N.L., care îl 
vrea tot pe Mănduc candidat la pri-
mărie, acesta ia decizia de a candida 
independent. 

Ce urmează după lansarea pse-
udo-independentului Sucaciu în 
campania electorală? O întreagă 
campanie de prostire a făgărășeni-
lor, care trebuie să primească mesa-
jul unui independent venit pe calul 
alb, virgin și care nu are legătură cu 
nici un interes politic și economic. A 
început campania independentului 
cu multe și sforăitoare promisiuni 
fără nici o soluție, proiect în spate. 
Demagogie curată. Nu stau aici să 
dezvolt pentru că ancheta făcută se 
îndreaptă către altă direcție.

În realitate, Gheorghe Sucaciu 
este aruncat în bătălia pentru 
Primăria Făgăraș tot de către 
Scripcaru și Căncescu, baronii 
corupți ai politicii brașovene.

În luna ianuarie 2016 se pre-
gătește deja excluderea lui Cîrje 
și a consilierilor Iancu Boeriu și 
Michaela Judele. Cei trei antici-
pează și trec, în urma discuțiilor, la 
ALDE Făgăraș. 

În același timp este anunțată 
public candidatura lui Sucaciu la 
Primăria Făgăraș. Surprinzător este 
că se declară nemulțumit de modul 
în care a fost administrat Făgărașul 
în ultimii 8 ani de zile. Sucaciu avea 
ocazia să își manifeste nemulțu-
mirea și prin refuzul de a intra în 
același partid cu Mănduc și Cârje 
în 2014, la unificare. Aceasta dacă 
avea coloană ! Nu a făcut-o.

Deja Mănduc se vede în situ-
ația de a scoate castanele din foc 
cu mâna lui la presiunile făcute de 
Căncescu.

La Brașov se fac și se desfac sce-
narii. Ultimul scenariu care va fi pus 
în practică este: Gheorghe Sucaciu 
la Primăria Făgăraș, Sorin Mănduc 
se retrage și îi lasă locul lui Sucaciu 

care preia PNL Făgăraș. Lui 
Gheorghe Sucaciu îi scapă porum-
belul din gură în emisiunea „Față în 
față” de la Făgăraș TV din data de 
19 mai 2016. Spune că așteaptă ca 
Mănduc, după alegeri, să aibă dem-
nitatea de a se retrage.

Lui Sorin Mănduc i s-a pro-
mis deja poziție eligibilă pentru 
Camera Deputaților în toamnă. În 
paralel, membrii PNL sunt mobili-
zați ca la 5 iunie 2016 să voteze cu 
Sucaciu la primărie și cu lista PNL 
pentru consiliul local. Veți avea cu 
certitudine dovada celor afirmate 
aici în seara zilei de 5 iunie com-
parând voturile pentru Mănduc cu 
voturile pentru PNL. Dovada celor 
de mai sus o aveți și din emisiunea 
„Media Obiectiv” de la Nova TV 

din data de 19 aprilie, la min.1,46 
când Sucaciu confirmă ce scriem 
aici: are cu Sorin Mănduc înțelege-
rea ca Sucaciu să iasă primar, preia 
PNL Făgăraș, promițându-i lui 
Mănduc sprijinul pentru candida-
tura la Camera Deputaților.

Sorin Mănduc este scos din 
adormire și pus să facă treabă pen-
tru campania electorală: semnează 
contracte de asfaltări și refacere tro-
tuare în plină campanie , mută Ziua 
Eroilor în plină campanie pentru a 
putea dezveli monumentul eroilor, 
convoacă ședințe de consiliu local 
extraordinare cu subiecte electorale 
pe ordinea de zi. 

În broșura de campanie, 
Mănduc se laudă cu șantierul de 
reabilitare a canalizării și rețelelor 
de apă. Nu spune nimic despre fap-
tul că este singurul vinovat de acest 
dezastru pentru că a acceptat per-
manent șantajul și presiunea la care 
a fost supus de Apă Canal Sibiu și 
a permis deschiderea de fronturi de 
lucrări fără nici o organizare, fără să 
se închidă lucrări deja începute. De 
aceea astăzi Făgărașul arată ca după 
bombardament.

În încercarea sa de a mai avea 
un cuvânt de spus în politica și 
administrația din Făgăraș, senato-
rul Sebastian Grapă îl retrage pe 
Cătălin Szalad din cursa pentru 
primărie și UNPR-ul lui Szalad și 
Grapă își declară susținerea pentru 
Sucaciu. Nu v-ați pus întrebarea 
de ce după ani de atac împotriva 
lui Grapă din partea lui Mănduc și 
Zamfir, acum nimeni nu mai spune 
nimic despre firmele și afacerile lui 

Grapă? Simplu: este în schema de 
susținere a lui Sucaciu.

Și ca o ultima dovadă: Mănduc 
nu l-a atacat deloc pe Sucaciu în 
campanie, deputatul Zamfir îl 
atinge firav pe independent cu 
căteva vorbulițe, nimeni din echipa 
PNL-PDL a lui Ioan Mareș nu iese 
public în campania electorală, nici 
un liberal sau pedelist nu îi spune 
verde în față că vorbește prostii în 
campanie (Mănduc știe că ce sus-
ține Sucaciu este demagogie , dar 
tace), în schimb Mănduc, Sucaciu 
și Zamfir trag în ALDE și PSD cât 
pot. Se vede din elicopter înțele-
gerea de la Brașov dintre Mănduc, 
Sucaciu, Scripcaru și Căncescu. 
În emisiunile din ultima perioadă, 
Ioan Mareș PNL-PDL nu pome-
nește nimic de Mănduc, dar îl laudă 
cât poate pe Sucaciu, deputatul 
Zamfir face balet cu Ioan Negrilă 
și nu-l mai atacă deloc pe Sucaciu. 
Măi, oamenii ne cred așa de proști 
să nu ne dăm seama de înțelegerile 
pe acum vi le-am dezvăluit?

Prin urmare, dragilor, propun 
un exercițiu de smerenie : nu con-
tează cine și ce crede , nu contează 
cu cine veți vota, nu contează 
nimic. Haideți să ne pupăm cu toții 
în Piața Independenței. 

Sorin Mănduc și Gheorghe 
Sucaciu, George Scripcaru și 
Aristotel Căncescu au făcut-o! Și 
v-au făcut-o!

Pentru binele vostru, făgără-
șeni deschideți bine ochii la 5 
iunie în cabina de vot ! 

Cristi PREPELIȚĂ

Dovada că ziarul lui Scripcaru îl promovează pe Sucaciu


