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Cine sunt eu

Contract de milioane de euro
cu acte false cu Compania
Apa? O firmă spaniolă care a
câștigat licitația pentru reabilitarea unor colectoare de ape
uzate este acuzată că s-a
folosit de acte false
PAG. 3

CAI PENTRU
HOLLYWOOD

Caii frumoși ai lui Constantin
Ducar, din Râșnov, sunt vedete de film la Hollywood.
Medicul veterinar a făcut din
pasiunea sa pentru cai o afacere de succes.
PAG. 8 - 9

CUM FĂCEAU
POLITICĂ BUNICII

Cum se făcea politică, pe
vremuri, în Brașov? La fel ca
scandalurile politice din ziua
de azi, certurile candidaţilor
interbelici aveau multă sare
şi piper, iar ziarele erau pline
de atacuri şi demascări.
PAG. 7

CAMPANIE
PE BANI PUBLICI

Programul derulat de
Consiliul Județean „Să ne
cunoaştem mai bine”, dedicat pensionarilor, este de
fapt campanie electorală pe
faţă. Pentru acest program
au fost alocaţi din bugetul
judeţului 1,8 milioane de lei.
PAG. 12

u Candidatul independent la președinția Consiliului Județean,
Nicolae Țucunel, se prezintă electoratului
pagina 6

”
„Câştigăm împreună!

Cine?

O nouă anchetă
realizată de „Gazeta
Brașovului” despre
afacerile necurate de
la Consiliul Județean
paginile 4 - 5
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În cursul acestei săptămâni, Primăria Braşov va începe elaborarea documentaţiei
de expropriere individuală pentru deţinătorii terenurilor de pe traseul primului
tronson al ocolitoarei (care face legătura între Dârste şi ieşirea din oraş spre
Hărman) şi cel de-al III-lea (dintre DN 13, în zona Stupini, şi DN1, spre Ghimbav).

USL, inexistentă în judeţ

www.gazetabrasovului.ro

Primăria Braşov a dat în judecată
Guvernul Ponta pentru banii luaţi cu japca
Conducerea municipalităţii braşovene a depus la
Curtea de Apel o plângere
împotriva Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului Ponta
(nr. 15/mai 2012), prin care
primăriile care nu au cheltuit
banii primiţi de la bugetul de
stat în luna aprilie vor trebui
să-i restituie.

Fără bani pentru
cofinanţări
Aceste fonduri fuseseră
alocate prin HG nr.
255/aprilie 2012 de Guvernul Ungureanu, bugetul
Primăriei Braşov beneficiind
de aproape două milioane de
lei,
sumă
destinată
cofinanţării unor proiecte europene şi pentru plata unor
arierate la diferite lucrări de
investiţii. „Banii au fost,
deja,
angajaţi
pentru
cofinanţarea proiectelor europene, astfel că suma este,
deja, cheltuită. Încă nu am
primit o înştiinţare oficială
privind retragerea banilor,
dar OUG nr. 15/2012 există”,
ne-a declarat primarul
George Scripcaru.
El a mai afirmat că şi primarii democrat-liberali sau
UDMR ai altor localităţi din
judeţ au depus sau urmează
să facă astfel de plângeri actului normativ emis de Guvern.

Cele două milioane de lei primite de la Guvern au fost deja cheltuite pentru
cofinanțarea unor proiecte europene

Totuşi, proiectele cu
finanţare europeană, aflate în
desfăşurare în municipiul
Braşov, nu vor avea de
suferit.

28 de primării sărăcite
La începutul lunii aprilie,
28 de localităţi din judeţul
Braşov au primit bani, în
total, 13,6 milioane de lei,

din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziţia primului-ministru de atunci, Mihai
Răzvan Ungureanu. În afara
municipiului Braşov, care a
primit două milioane de lei –
cea mai mare sumă din judeţ,
bani au mai primit, printre altele, şi municipiul Săcele
(720.000
lei),
Codlea
(640.000
lei),
Rupea
(800.000
lei),
Apaţa,

Ormeniş,
Racoş
şi
Tărlungeni (cîte 640.000 lei)
sau Prejmer (400.000 lei).
Sumele au fost aprobate pentru suplimentarea sumelor
defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor pe
2012, banii fiind alocaţi special pentru cofinanţarea unor
proiecte finanţate din fonduri
europene şi pentru plata unor
arierate.

Este un abuz! Nimeni nu are dreptul să procedeze aşa cu
bugetele localităţilor, punând în dificultate realizarea unor
proiecte de investiţii sau boicotând activitatea edililor. Nimeni nu
are dreptul să intre cu bocancii în bugetul localităţilor”
George Scripcaru, primarul Brasovului

Firma lui Căncescu, prima pe ţară în
topul firmelor care au făcut donaţii PNL
Principalele
partide
politice
au
primit
sponsorizări, anul trecut, de
la persoane fi zice şi juridice
care ridică unele suspiciuni,
comentează www.evz.ro.
Publicația face un clasament al persoanelor fizice și
al societăților comerciale
care au sponsorizat principalele partide politice, PSD,
PD-L și PNL. În clasamentul firmelor care au donat
bani Partidului Național
Liberal, pe locul întâi se
clasază o firmă la care
acționar unic este Aristotel
Căncescu,
președintele
Consiliului
Județean
Brașov.

Firme braşovene
generoase cu PNL
Partidul Naţional Liberal
(PNL) a primit de la membrii săi de partid 1.151.154
de lei donaţii, (270.000 de
euro), 4.564.571 de lei
cotizaţii (1.070.239 de euro)
şi 204.745 de lei (48.000 de
euro), „din alte surse”. În
total, conturile PNL au fost
alimentate cu 1.388.244 de
euro. Conform documentelor oficiale, primele
două firme care au dat cei
mai mulţi bani PNL sunt din

Brașov. Pe locul întâi se
clasează Canaris SRL, care
a cotizat la PNL 36.050 de
lei (8.583 de euro). Firma îl
are ca acționar unic pe Aristotel Adrian Căncescu. De
altfel, numele srl-ului este
un acronim obținut din numele și prenumele actualului președinte al CJ.

Probleme
cu Fiscul şi DNA
Societatea comercială Canaris a fost de mai multe ori
în atenția presei și nu
numai. Conform unui expert DNA, Canaris SRL s-a
aflat printre firmele lui
Căncescu care au fentat
statul prin tranzacții făcute
cu licențe radio. Felul în
care Căncescu a câștigat
milioanele de euro din
tranzacțiile cu licențe radio

a intrat în atenția Fiscului,
care a cerut DNA să recupereze aproape șase milioane de lei de la Căncescu,
bani cu care acesta ar fi fentat statul. De asemenea,
politicianul este acuzat de
înșelăciune
de
către
coacționarii săi la firmele
care dețineau licențele radio
tranzacționate. Vezi aici ancheta
din
„Gazeta
Brașovului”.

Îmbogăţit din
licenţele date de CNA
Aristotel Căncescu a fost
desemnat, anul trecut, cel
mai bogat președinte de
Consiliu Județean, având, în
principal, un depozit bancar
de 4.300.000 euro, rezultat
în urma vânzarii unor licențe
audiovizuale. Deține în
Brașov două radiouri, Radio

Brașov și Super FM, trei
televiziuni, Mix1, Mix2,
MIX 3, precum și cotidianul
gratuit Brașovul Tău. Toate
sunt folosite, în principal, în
scop propagandistic. Cu
toate încălcările flagrante și
repetate a principiului
echidistanței politice, Consiliul Național al Audiovizualulu (CNA)i a închis
aproape tot timpul ochii,
atunci când a fost vorba de
firma Canaris sau de alte
firme deținute de Căncescu.

Alţi politicieni cu
mână largă
Pe locul doi în topul
firmelor care au sponsorizat
PNL se află Galli Gallo, din
Braşov, a virat în conturile
PNL 21.000 de lei (5.000 de
euro). Firma, având ca principal obiect de activitate
creșterea curcanilor, este
controlată de omul de afaceri Cătălin Munteanu, candidatul PNL-PC la Primăria
Codlea. În topul persoanelor fizice care au
sponsorizat PSD se află pe
poziția a cincea, Constantin
Niţă, președintele PSD
Brașov, actual deputat și
fost ministru al Economiei,
cu suma de 15.022 de lei.

Armonia a luat sfârşit o
dată cu depunerea candidaturilor la alegerile locale, astfel că Uniunea Social Liberală (USL) a prezentat
candidaţi comuni doar pentru
Primăria şi Consiliul Local
Braşov, precum şi pentru
preşedinţia Consiliului Judeţean şi acest for deliberativ. În
restul judeţului, liderii filialelor celor trei partide care
formează USL nu au reuşit să
se înţeleagă asupra candidaţilor comuni.
În Codlea, Alianţa de Centru Dreapta (formată din PNL
şi PC) nu s-a înţeles cu PSD,
fiecare dintre cele două
formaţiuni propunând câte un
candidat, respectiv Cătălin
Munteanu (PNL) şi Robert
Stama (PSD). Negocierile
dintre social-democraţi şi
ACD au eşuat şi în municipiile Făgăraş şi Săcele. Deşi,
iniţial, s-a anunţat că la
Făgăraş USL ar fi urmat să-l
susţină pe actualul primar,
liberalul Sorin Mănduc, iar la
Săcele, ar fi trebuit sprijinit
social-liberalul Cristian Panait, s-a ajuns la situaţia ca PSD
să propună un candidat, pe

Mihai Popa, iar PC să-l promoveze pe Gheorghiţă Mutu.
USL nu a reuşit să propună
un singur candidat nici la Predeal, fiecare partid mergând
pe mâna unui candidat propriu, respectiv Liviu Cocoş
(PNL), Ilie Pop (PC) şi Ioan
Oltean (PSD). La Zărneşti,
actualul primar, social-democratul Dorel Bârlădeanu,
va fi concurat de fostul primar Gheorge Lupu (PC), iar
în oraşul Victoria, pentru
câştigarea Primăriei se vor înfrunta Viorel-Mădălin Beltechi (PSD) şi liberala
Cristina Bratu.
PSD şi PNL se vor confrunta şi la Rupea, unde liberalii l-au lansat pe Gheorghe
Boboia, iar social-democraţii
pe Nicolae Bărdaş. În
schimb, la Ghimbav, în cursa
pentru fotoliul de primar s-a
înscris un singur candidat din
USL, Dorel Toma, dar el
figurează pe lista PSD, nu a
alianţei. În ceea ce priveşte
consiliile locale, fiecare partid
a venit cu proprii candidaţi,
înţelegându-se doar la poziţia
pe care aceştia o vor ocupa pe
listele electorale.

Editorial GB
Jos vopseaua,
domnule Căncescu!
De mai bine de un deceniu, în Brașov, Alexandru
Ghiza
democrația este o farsă de prost gust. Nu
s-a schimbat nimic față de vremea comuniștilor, când
Ceaușescu era pupat în fund de toată lumea, iar dușmanii
imperialiști înfierați cu mânie proletară de fiecare
cetățean. Cel puțin, oficial. Și, cel mai vizibil, la televizor.
Singura diferență este că, acum, cel mai iubit fiu nu mai
este unic.
Ești baron local și șef de partid, bineînțeles că ai trustul
tău de presă. Iar când vine campania electorală, poți
arunca cu rahat în celălalt, cu catapulta destoinic armată
de vajnica ta armată de așa-ziși ziariști. Un singur lucru
nu se întâmplă în mizeria asta: niciodată lașul din spatele
zidului de minciuni și înjurături nu vrea să-și înfrunte adversarul direct, față în față, așa cum se întâmplă în orice
democrație pe care o invocă tot timpul de model.
De exemplu, în actuala campanie pentru alegeri locale,
cetățenii nu au cum să-i vadă pe principalii competitori
față în față, pentru a-i putea cântări cinstit, fără zgomodul
de fond al armatelor de pupincuriști.
Părintele acestui model pervers de democrație, aici la
poalele Tâmpei, este nimeni altul decât Aristotel
Căncescu, eternul șef de partid și de Consiliu Județean,
mare mogul de presă și protejat al Consiliului Național al
Audiovizualului. Ce-i drept, ideea lui a prins rădăcini
adânci și toată lumea face același fel de propagandă
comunistoidă în presa pe care o controlează. Dar, maximul de ipocrizie și lipsă de bărbăție a fost atins în ultimele
săptămâni.
În campaniile trecute, fie la vreo televiziune națională, fie
pe undeva pe la vreun post local, candidații mai reușeau
să schimbe niște replici. De data aceasta, asemeni
șobolanului care fuge de prea multă lumină, Căncescu se
ascunde în spatele trompetelor sale propagandistice,
amenințând cu tribunalul pe oricine are curajul să-l critice
deschis și la obiect. Iar, ca supremă lașitate, refuză orice
întâlnire publică cu principalul său contracandidat, Nicolae
Țucunel.
Mi se pare, însă, că, bine așezat de ani de zile pe
scaunele manageriale de la partid, grupul de presă sau
Consiliul Județean, posteriorul său tremură mai rău decât
oricând. Uneori - și asta ar putea să înțeleagă și domnia
sa, dacă nu ar avea o bizară pasiune de a citi sondaje
măsluite – diferențele sunt mult prea clare, oricât ar
încerca să-l vopsească, în emisiunile de make-up televizat, cosmeticiana personală a domniei sale.
Accept, totuși, că aș putea să mă înșel și că Aristotel
Căncescu este un bărbat curajos, care o să-și invite contracandidatul la o emisiune în direct, moderată cinstit, pe
postul MIX TV. Curaj domnule președinte! Arătați-vă oamenilor așa cum sunteți, fără boiala laudelor permanente!

Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov, în luna martie, numărul de angajaţi din judeţul
Braşov a crescut, cu 928 de persoane, ajungând la 156.628, cu 3,25% faţă de finele lui martie 2011. Şi
câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna martie de 1.977 lei, cu 4,71% mai mare decât în luna
precedentă, şi cu 4,88% mai mare decât în martie 2011.
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Contract de milioane cu acte false cu Compania Apa?
O companie implicată întro anchetă de corupţie în
Spania este suspectată că a
câştigat un contract public cu
Compania de Apă Braşov
folosind documente falsificate.
Compania de Apă Braşov,
societate ai cărei principali
acţionari sunt Consiliul
Judeţean şi Consiliul Local
Braşov, a organizat în toamna
anului trecut o licitaţie pentru
construirea unor colectoare de
apă uzată şi staţii de epurare
în Ghimbav, Feldioara şi
Codlea, precum şi pentru o
aducţiune nouă de apă în zona
Stupini Feldioara. Bugetul
pus la dispoziţie pentru acest
proiect depăşea 21 de milioane de euro, iar banii proveneau din fonduri europene. La
licitaţie s-au înscris câteva
firme româneşti, dar şi două
internaţionale:
consorţiul
spaniol Peyber Hispanica şi
societatea germană Ludwig
Pfeiffer. Criteriul final de
atribuire a contractului a fost
“preţul cel mai scăzut”.
Totuşi, deşi compania spaniolă a ieşit abia pe locul patru,
a fost desemnată câştigătoare.
Situaţia a fost posibilă
deoarece firmele de pe

nici o legătură cu realitatea“,
menţionează Dan Dănoiu.
Mai mult, deşi a fost recomandat cu căldură de aleşii
locali din Alba, se pare că inginerul respectiv nu mai lucra
de fapt de 10 ani la firma care
a efectuat lucările din
Săsciori.

Cifre umflate
în documente

Firma care a câștigat licitația pentru reabilitarea unor colectoare de ape uzate este
acuzată că s-a folosit de acte false

primele trei locuri au fost
descalificate de comisia de
evaluare braşoveană pe motiv
că nu au respectat caietul de
sarcini şi au dosarele incomplete.

Documente false la
dosarul de licitaţie
Totuşi, reprezentanţii Ludwig Pfeiffer, societatea care a
ieşit pe locul cinci, susţin că şi
Peyber Hispanica ar fi trebuit
să fie descalificată pentru că a
folosit documente false în
dosarul depus la licitaţie,

informează romanialibera.ro.
Caietul de sarcini pentru lucrarea de la Braşov cerea ca
şeful de şantier prezentat de
fiecare dintre participanţi să
aibă experienţă bogată în
domeniu aducţiunilor de apă
şi canalizare şi recomandări
favorabile. „Peyber Hispanica
a prezentat o recomandare
eliberată de Primărie Comunei Săsciori, din Alba, dată
în favoarea domnului Vasile
Bogdan, desemnat ca posibil
şef de şantier de Peyber Hispanica. Doar că recomandarea emisă de primărie se

referă la un proiect din anul
2005, pe care domnul Vasile
Bogdan nu l-a declarat în
CV”, arată reprezentantul
Ludwig Pfeiffer în România,
inginerul Dan Dănoiu.
Cercetările acestuia au scos la
iveală faptul că documentul
“reprezintă un fals grosolan”.
“În urma demersurilor noastre, Primăria Săsciori a
susţinut că recomandarea a
fost emisă dintr-o eroare a
unui funcţionar necompetent,
care voit sau nu, a furnizat
Peyber Hispanica un document de calificare care nu are

Labirintul din Drăguş, premiu pentru
cea mai bună promovare turistică
gale, dar mai ales pe schimbarea mentalității tinerilor.

La sfârşitul săptămânii trecute, comună Drăguş a primit
premiul pentru cea mai bună
promovare turistică din
Regiunea Centru. Acest premiu a fost acordat pentru
proiectul „Labirintul din lanul
de porumb”. În cadrul
competiţiei au fost evaluate
peste 300 de proiecte iar premiul a fost decernat în cadrul
Forumului Administraţiei Publice Locale.

Labirint la sat
Marghiol s-a întors acasă
acum doi ani cu o idee
năstruşnică în cap: „A te pierde
într-un labirint uriaş e o idee pe
care mulţi dintre noi o avem
din copilărie. Vă mai aduceţi
aminte când eraţi mic şi
completaţi labirinturi în reviste? Eu am lucrat în Belgia şi
am văzut astfel de labirinturi
făcute în sate ca să atragă turişti
din mari oraşe. Atunci mi-a
venit ideea”.

Premiu şi pentru primar
Acesta nu este singurul
primit de Comună Drăguş. Tot
în 2012, pentru activităţile
desfăşurate de Primăria Drăguş
în decursul ultimilor patru ani,
primarul comunei, Sucaciu
Gheorghe (foto medallion), a
primit titlul de „Cel mai bun
primar din Regiunea Centru”.
„Ne-am îndeplinit scopul,
acela de a scoate din anonimat
comuna, şi nu oricum, ci prin
proiecte originale, valoroase şi
inovative. Ne bucurăm de faptul că am primit apreciere din
partea
autorităţilor
din
Regiunea Centru”, a declarat
Sucaciu Gheorghe, primarul
comunei Drăguş.

Ecoparc de agrement
Satul Drăguş, amplasat la
jumătatea distanţei dintre
Făgăraş şi Transfăgărăşan, are
un labirint care se întinde pe 3
hectare, acesta fiind parte dintrun „ecoparc de agreement” de

Labirintul din lanul de porumb
de la Drăguș se întinde pe trei hectare

6 hectare, care mai deţine şi un
teren de fotbal, un loc de picnic
şi un spaţiu de joacă pentru
copii, realizate din lemn. Întreaga investiţie a costat 25.000
lei, fiind sponsorizată de
primăria Drăguş şi de
„Asociaţia Cele mai Frumoase
Sate din România”.

A cui a fost idea
Ideea labirintului a fost
adusă în România de Nicolae
Marghiol (28 de ani), care a lu-

crat ca asistent de promovare
turistică pentru Primăria Bruxelles-ului şi asistent de dezvoltare rurală în cadrul
Ministerului Agriculturii din
Belgia. Botoșănean la origine,
locuiește în Brașov, dar
migrează permanent pe ruta
București, Oltenia, Cluj. Este
cel care a înființat Asociația
celor mai frumoase sate din
România, un proiect ambitios,
în care mizează pe sprijinul
unor ambasade, al Casei Re-

Măsurători topografice
A făcut pe hârtie planul labirintului, cu cele trei piaţete şi forumul, după care l-a transpus la
scară pe ogor prin măsurători
topografice. „Am semănat porumbul şi, deşi e un ecoparc şi
nu e voie să îngrăşăm solul prea
tare, anul ăsta a fost nevoie să-i
administrăm îngrăşăminte,
fiindcă înainte aici a fost o pajişte şi solul era sărăcit în
nutrienţi. După pornirea în
vegetaţie am plivit plăntuţele în
aşa fel încât să respectăm forma
labirintului”, explică Marghiol.

„

În Franța, în 1981, era cam aceeași situație ca la noi acum: tinerii plecau
masiv la oras, satele se goleau. Au fost însă cîțiva primari patrioți care au
avut această initiativă, de a face un circuit al celor mai frumoase sate. Miza
era de a relansa satul tradițional. Să îl dezvolți prin conservare. Și așa s-a ajuns apoi
la ideea de turism la sat. Ei au acum 150 de sate, cu 35 de milioane de vizitatori pe
an. În mare, îmi propun să fac același lucru în România”
Nicolae Marghiol, fondatorul „Asociației celor mai frumoase sate din România”

www.gazetabrasovului.ro
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Peyber Hispanica este
acuzată că a inclus în dosarul
de licitaţie depus la Compania
de Apă Braşov şi alte acte suspectate a fi false. „Un alt criteriu din caietul de sarcini era
ca firmele participante să fi
avut la rândul lor experienţă
în domeniu. Documentul
prezentat de spanioli în
legătură cu o lucrare de dezvoltare urbană din zona Carcavas-Illescas nu are însă nici
o legătură cu cerinţele din fişa
de date a achiziţiei. Astfel, pe
site-ul societăţii spaniole care
a supervizat respectivele
lucrări se menţionează că
suprafaţa pe care s-a
desfăşurat şantierul conţine cu
aproximaţie şapte kilometri
de drumuri executate. Ei bine,
Peyber afirmă că a montat 64
de kilometri de ţeavă de

canalizare şi 40 de kilometri
de ţeavă de apă pe cei şapte
kilometri de drum. Nu trebuie
să fii specialist ca să ţi se pară
suspecte aceste cifre“, a declarat Dan Dănoiu, citat de romanialibera.ro.

Compania Apa
consideră totul legal
Conducerea Companiei de
Apă Braşov nu are nimic să
îşi reproşeze cu privire la
această licitaţie. “Atribuirea
contractului s-a făcut în baza
prevederilor legale care
reglementează achiziţiile publice. Atribuirea contractului sa făcut prin aplicarea
criteriului de atribuire preţul
cel mai scăzut. Pe tot parcursul evaluării au fost respectate
şi prevederile art. 2 alin (2)
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 şi
anume: principiile care stau la
baza atribuirii contractului de
achiziţie publică sunt: nediscriminarea; tratamentul egal;
recunoaşterea
reciprocă;
transparenţa; proporţionalitatea; eficienţa utilizării fondurilor publice”, se arată
într-un răspuns al Comnpaniei Apa transmis romanialibera.ro.

Drumul Vechi spre Poiana
Braşov va fi reabilitat
Iubitorii de drumeţii vor
avea, în curând, un nou
traseu care poate fi utilizat.
Angajaţii Regiei Pădurilor
Kronstadt au demarat
lucrările privind amenajarea
drumului cuprins între
Pietrele lui Solomon şi
Poiana Mică (Restaurantul
Căprioara), în lungime de
1,8 km. Directorul Regiei
Pădurilor Kronstadt, Dan Ol-

teanu, a susţinut că, după
îndepărtarea bolovanilor de
pe drum, a fost refăcută platforma şi turnat pietriş. În
plus, au fost refăcute rigolele
şi decolmatat izvorul din
zonă. Următoarea etapă este
refacerea parapeţilor de pe
marginea drumului, pentru a
nu mai exista probleme la
coborârea cu săniile din timpul iernii.

Bani pentru mai multă
siguranţă în şcoli
Autorităţile braşovene
au semnat, la sediul din
Alba Iulia al Agenţiei de
Dezvoltare
Regională
Centru, contractul de
finanţare pentru achiziţionarea şi instalarea
echipamentelor necesare
creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în
unităţile de învăţământ,
precum şi în locurile publice din municipiu.

Nouă şcoli
monitorizate
Investiţia, în valoare
totală de 3,94 milioane de
lei este finanţată prin Programul Operaţional Regional - Polul de Creştere
Braşov. Proiectul prevede
crearea de sisteme moderne de securitate şi monitorizare a nouă unităţi de
învăţământ preuniversitar

din municipiu (respectiv
şapte şcoli generale şi
colegiile „Unirea” şi „Andrei Bârseanu”).

Sistem
de securitate
În cadrul acestor obiective va fi creat un sistem
integrat de securitate, cu
sisteme de avertizare
antiefracţie, supraveghere
video, de control asupra
accesului, precum şi un
dispecerat de monitorizare. Prin această investiţie
se
urmăreşte
reducerea cu 50% a
gradului de infracţionalitate în instituţiile de
învăţământ beneficiare şi
cu 20% a timpului de
intervenţie pentru asigurarea siguranţei şi a ordinii
publice în caz de nevoie.

www.gazetabrasovului.ro
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Zecile de milioane de euro obţinute de Diniţă de la braşoveni, cu
ajutorul lui Căncescu, s-au luat de cele mai multe ori prin alocarea
de lucrări fără licitaţii, prin încredinţări directe la tarife exorbitante.

Drum fantomă,
Dacă promisiunile neonorate, preţurile absolut ameţitoare, supraevaluările, lucrările de mântuială, risipa,
dezmăţul şi dispreţul faţă de
cetăţenii şi lege este o constantă în activitatea Consiliului Judeţean Braşov, totuşi
nu ne puteam gândi la ce
metode şi practici de fraudare vor ajunge. Simţind însă vântul schimbării, oamenii din aparatul Consiliului Judeţean au început să
vorbească, să trimită documente, materiale care ne arată o dimensiune a jafului banului public de neimaginat.

Metodă consacrată
Într-un număr anterior al
ziarului vorbeam de drum
„tip American, puţin pietriș
scărmat şi stropit cu un strat
de asfalt de 2-3 cm“ asta
conform declaraţilor lui
Răzvan Bâgiu, directorului
firmei ce a făcut respectiva
lucrare, pentru care Consiliul Judeţean Braşov a plătit
10.200.000 le (102 miliarde
lei vechi) respectiv 51 de
euro/mp, un preţ exorbitant,
de 7 ori mai mare de cât
preţul corect. De acesta dată
vă prezentăm cazul ,,Drumului fantomă“ un drum judeţean care nu există decât
în scriptele şi plăţile Consiliului Judeţean. În fapt acest
aşa-zis Drum Judeţean 106,
Şinca Nouă –Vlădeni, este
un drum forestier (Drumul
Ursoaiei) construit de prizonierii ruşi prin 1942, un
drum pietruit din acea vreme, lat de 2-3 metri şi reconstruit la aceleaşi dimensiuni
în anii 1960 pe terasamentul
fostei lini de cale ferată ce
trecea prin tunelul de la Şinca spre Făgăraş. Astăzi, pe
acest drum, circulă proprietarii de terenuri şi stâne din
zonă, şi puţini oameni ce
merg la mănăstirea Şinca Nouă. Când se fac exploatări
forestiere mai circulă maşinile şi tractoarele cu lemne.

Două căruţe în trei ore
Pe parcursul a trei ore cât
ne-a luat documentarea, au
trecut două căruţe la Şinca
şi o maşină la stâna dinspre
Vlădeni. Normal că acest
drum nu îndeplineşte condiţiile de clasificare în categoria drumurilor judeţene şi
nici standardele tehnice a
unui astfel de drum. Însă,
stupoare, Consiliul Judeţean
încheie în 2007 un contract
de reabilitare, nr. 69/20sept.
2007, pentru acest drum
,,judeţean inexistent”, însă
care ,,spală“ zeci de miliarde
din bugetul judeţului . Consultând harta rutieră a judeţului, legătura între Şinca
Nouă şi Vlădeni se face prin

Şinca Veche pe Drumul Naţional 73A, apoi pe DJ
104A, drum judeţean (plin
de gropi şi cratere) ce leagă
zona de sub munte a Făgăraşului de DN1, o rută
destul de circulată şi care ar
avea nevoie reală de a fi
reabilitată ca de altfel şi alte
drumuri judeţene cum ar fi
Şercaia -Hoghiz, RupeaJibert-Şoars-Cincu, Zărneşti
-Măgura-Peştera şi câte alte
drumuri în zonele Făgăraş,
Rupea care au devenit
aproape de necirculat, cu
riscul de a-ţi rupe maşina.

Vlădeni

?

Drum forestier devenit
peste noapte drum
judeţean
Dar pe Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului
Judeţean nu îl intere- sează
să rezolve problema drumurilor judeţene sau alte
probleme ale braşovenilor,
ci doar cum poate să-şi îmbogăţească clientela. Aşa s-a
născut ideea exproprierilor
la aeroport, a investiţiilor
,,din greşeală” în proprietăţi
private - vezi cazurile Olimpia, Casa Nato, Centrul de
informare turistică, Locomotiva de epocă, Aro Palace
şi altele la fel de ilegale. Dar
„perla coroanei”, în materie
de escrocherii, o reprezintă
această inginerie. Clasează
în mod ilegal un drum forestier în drum judeţean, după
care decontează zeci de miliarde de lei pe lucrări despre
care nimeni nu ştie nimic cu
excepţia prietenului Ion
Diniţă, preşedintele PC, aliatul politic al lui Aristotel
Căncescu. Această ,, prietenie” s-a tradus prin zeci de
milioane de euro obţinuţi de
Diniţă din banii braşovenilor, prin Consiliul Judeţean Braşov, condus de
Aristotel Căncescu. Nu ar fi
o problemă dacă de aceşti
bani s-ar fi realizat lucruri
palpabile care să schimbe
ori să îmbunătaţească viaţa
locuitorilor din judeţ. Din
păcate, zecile de milioane de
euro au fost risipiţi pe lucrări
obscure şi fictive în loc să
meargă în reabilitarea reală a
drumurilor sau a Spitalului
Judeţean. Cu banii luaţi de
Diniţă aveam cel mai modern, dotat şi utilat spital din
România. Aşa, avem doi
politicieni îmbogăţiţi din
banii braşovenilor care ne
îndeamnă zâmbind să ,,CÂŞTIGÂM ÎMPREUNĂ!”
Zecile de milioane de euro
obţinute de Diniţă de la
braşoveni, cu ajutorul lui
Căncescu, s-au luat de cele
mai multe ori prin alocarea
de lucrări fără licitaţii, prin
încredinţări directe la tarife
exorbitante.

Poiana
Mărului

Drumul care ar fi fost făcut de firma lui Diniță cu bani de la Consiliul Județean nu apare pe hartă

Lucrări la preţuri
de boom imobiliar
Pentru a face plăţile pentru
lucrările la drumul judeţean
inexistent, Diniţă a fabricat
mai multe situaţii de lucrări,
care au fost acceptate fără
nicio rezerva de Căncescu.
Astfel, există o actualizare
de plată din mai 2010, în care sunt descrise mai multe
aşa zise lucrări: săpat mecanic cu excavator, transportul
rutier al materialelor cu autobasculanta, turnare strat
agregat natural etc.
Iar dacă tot s-au apucat de
plătit lucrări pe drumuri
fantomă, cei doi şi-au zis să
umfle la extrem aceste note
de plată. „Lucrările” din mai
2010 au fost calculate la

preţurile stabilite la semnarea contractului, în 2007.
După cum toată lumea ştie,
în 2007, eram în plin boom
imobiliar iar materialele aveau preţuri astronomice.
După 2009 preţurile s-au
prăbuşit, incusiv Primăriile
şi Consiliile Judeţene reducând preţurile şi tarifele
lucrărilor publice începând
de la 10% până la 30%.
Ei bine, Diniţă şi Căncescu s-au hotărât să majoreze preţurile din 2007 cu
166,9%. Adică au dublat, cel
puţin, preţurile din 2007. Aşa
se face că în mai 2010
„lucrările” facturate la
139.037 lei pe baza preţurilor din 2007, au ajuns sa
coste 276.143 lei.

Bine este să faci afaceri cu
statul când nimeni nu te
controlează, nu-i aşa mare
om de afaceri Ion Diniţă?

Alte lucrări
la preţuri umflate
Nu se ştie câte astfel de
situaţii de lucrări au fost
emise din 2007 până astăzi
(luna şi factura?). Nu se ştie
exact câte zeci de miliarde
de lei vechi au intrat în conturile lui Diniţă, prin grija lui
Căncescu, dar noi mai avem
o situaţie de lucrări din septembrie 2010. De această
dată valoarea „lucrărilor” a
fost de 148.588 lei şi au fost
indexate cu 177,9% ajungându-se la 327.774 lei. Pe
ce bază s-or fi gândit Căn-

cescu şi Diniţă să dubleze
preţurile doar ei şi Curtea de
Conturi ştiu. Sau poate doar
ei doi, Curtea de Conturi
având alergie să verifice astfel de contracte!
Această relaţie de prietenie dintre cei doi, transformată într-una de afaceri
iar apoi în una politică, prin
crearea USL Braşov, este
păguboasă pentru braşoveni.
Este ridicol să-i vezi vorbindu-ne de moralitate, corectitudine în timp ce îşi îndeasă zeci de milioane de
euro din banii braşovenilor
în buzunare.
De-a lungul timpului cei
doi prieteni au încheiat zeci
de contracte, de cele mai
multe ori fără licitaţie.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 23 - 29 mai
„Lucrările” din mai 2010 au fost calculate la preţurile stabilite la semnarea
contractului, în 2007, în plin boom imobiliar, când materialele aveau preţuri astronomice.
ANCHETĂ 5
Chiar şi aşa, Diniţă şi Căncescu s-au hotărât să majoreze preţurile cu 166,9%. Aşa se face
că în mai 2010 „lucrările” facturate la 139.037 lei în 2007, au ajuns sa coste 276.143 lei.

reabilitat de CJ cu peste
un milion de euro

Aşa-zisul Drum Judeţean 106, Şinca Nouă - Vlădeni, este un drum forestier, numit de localnici Drumul Ursoaiei

Lucrări date
fără licitaţie
În loc să organizeze licitaţii
deschise Căncescu a ales procedura „Negociere fără anunţ
de participare”. El a justificat
această alegere prin faptul că
„Lucrările/ produsele/ serviciile pot fi furnizate numai de
un anumit ofertant, din motive tehnice”. Cu asta ne-am
lămurit. Diniţă este singurul
din România care poate astfalta sau pietrui drumuri
judeţene. S-au poate serviciile
lui Diniţă înseamnă și ,, altceva” mai special ???
Amuzant, dacă n-ar fi
vorba de bani publici, cum au
negociat Căncescu şi Diniţă
sumele pentru diferite lucrări.

Negocieri...la sânge
În 22 iunie 2009 Diniţă,
prin SC Gotic, a primit un
contract pentru „Modernizare
îmbrăcăminte asfaltică pe DJ
104J, km 0-1+115, intravilan
municipiul Făgăraş“. S-a aplicat procedura „Negociere fără
anunţ de participare” deoarece doar Diniţă ştie să toarne
asfalt în Făgăraş. Valoarea
estimată de CJ a contractului
a fost de 2.138.570 lei. Diniţă
a oferit 2.138.468 iar Aristotel
Cancescu a acceptat. Astfel
Consiliul Judeţean a realizat o
economie de 102 lei prin negociere! A fost o încredinţare
directă pentru Diniţă din partea prietenului Căncescu? În
mod normal, printr-o licitaţie
deschisă se obţinea o reducere

de 15-20% din valoarea
estimată nicidecum doar 102
lei! Iar această „strategie” prin
care bugetul judeţului a fost
subţiat de cei doi a fost aplicată de mai multe ori.
În 14 decembrie 2007 Diniţă a primit contractul pentru
„Realizarea iluminatului public în cartierul de locuinţe ANL
Bunloc-Săcele”. Valoarea estimată de CJ a fost de 500.000
lei, Diniţă a propus 499.916 iar
Căncescu a acceptat. Câştigul
realizat prin negocierea directă a fost de ... 84 lei!

I s-a dat cât a cerut
Au existat şi situaţii când
Diniţă a cerut mai mult decât
estimase Consiliul Judeţean
iar Căncescu a acceptat!

În 27 septembrie 2007
Diniţă a obţinut contractul
„Reparaţii DJ, pe sect:
DJ131- lim. jud Covasna,
Măieruş – Apaţa; DJ132B,
Caţa – Ioneşti – limita judeţ
Harghita”. Valoarea estimată
a fost de 7.600.000 lei,
Diniţă a propus 8.551.285
lei, cu 951.285 lei mai mult!
Aristotel Căncescu a acceptat! Asta da negociere.
În 14 septembrie 2007
Diniţă a primit contractul
pentru „Reparaţii DJ pe
sect.:DJ103A km.39 + 730 48 + 050; DJ104K sect Dacia - Viscri; DJ103B km
15+300-17+750; Podeţ DJ
105A”. Valoarea estimată de
CJ a fost de 2.290.756 lei, iar
Diniţă a plusat la 2.723.531
cu 432,775 lei mai mult!

Documentele care arată
cum au fost umflate notele de plată

Binenţeles, Căncescu a acceptat. Doar nu a dat de la el!
În 25 iunie 2007 Diniţă a
primit contractul pentru „Executarea unor lucrări de
reparaţii la DJ 103A Tărlungeni - Vama-Buzăului –

Reparaţie capitală prag protecţie pârâul Tărlung”. Valoarea estimată a fost de
368.747 lei iar Diniţă a propus 438.810 lei, cu 70.063 lei
mai mult. Preţul a fost acceptat de prietenul Căncescu.

u Un miliard de euro, evaporat în 12 ani
În aceste condiţii nu este de mirare că nu sunt
bani pentru drumuri, spitale, cofinanţări etc, iar
unii ca Diniţă, Sebastian Grapă sau familia Bâgiu
s-au îmbogăţit peste noapte. Aristotel Căncescu,
în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, a
avut un buget de 1 miliard de euro în 12 ani.
Unde-s banii? Ce construcţii, investiţii a făcut în
toţi aceşti ani? Pentru aşa-zisa reabilitare a
zidurilor Braşovului s-a împrumutat 9 milioane de
euro. Pentru Aeroportul Braşov s-a împrumutat 30
de milioane de euro. Şi totuşi a avut 1 miliard de
euro în administrare! Ion Diniţă, Sebastian Grapă,
Gabriel şi Răzvan Bâgiu voi ştiţi unde sunt banii?
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Am renunţat la fotbal la vârsta de 25 de ani, când am decis să optez pentru carieră şi meserie. A
fost o decizie grea, dar nu am regretat niciodată. Sportul mi-a inoculat spiritul de competiţie,
dorinţa permanentă de victorie, rezistenţa la piedicile de tot felul pe care le-am întâmpinat. Am
foarte mulţi prieteni, sunt o persoană veselă, mă enervez rar, nu mă plâng niciodată, nu dau vina
pe nimeni şi îmi place să găsesc soluţii.

Nicolae Ţucunel: cine sunt eu?
u Candidatul independent la președinția Consiliului Județean se prezintă electoratului
M-am născut în
1950 la Maglavit, în
casa bunicilor mei,
unde mama – care avea numai
19 ani – a decis să mă nască
pentru a beneficia de sprijinul
familiei.

Copilărie în Tractorul
Părinţii mei locuiau la
Braşov, în cartierul Tractorul,
pe strada Progresului, unde
mi-am petrecut copilăria. Pe
vremea aceea, cartierul avea
puţine străzi şi blocuri, dar îmi
amintesc bine perioada în care
se plantau copacii din Parcul
Tractorul, pentru că îmi plăcea
să stau cu silvicultorii. Poate că
în mod inconştient atunci am
decis să devin silvicultor.

Şcoală şi fotbal
În copilărie nu mă atrăgeau
numai copacii, ci şi fotbalul, pe
care l-am practicat mai întâi pe
străzile cu griblură şi piatră
spartă din cartier, plin de răni
la coate şi la genunchi. Petreceam mult timp şi pe Stadionul
Tractorul, care în 2002 a devenit proprietate personală

Absolvent al Liceului
Meşotă
În 1957, am început Şcoala
Generală în Tohanul Nou, la
Zărneşti, unde părinţii mei au
locuit o vreme, dar ne-am reîntors în Braşov, unde am urmat
Şcoala Generală nr. 13 din
Tractorul. În 1964, am fost
admis la Liceul Dr. Ioan
Meşotă, unde am avut şansa să
învăţ de la dascăli valoroşi, pe
care i-am păstrat în suflet toată
viaţa. Idolul meu a fost profesorul de engleză, Karl Heinz,
care avea o ţinută vestimentară
impecabilă şi un comportament desăvârşit.

Student la Silvicultură
Încă din 1959 am început să
joc fotbal la modul serios. Mam înscris la clubul sportiv
Luceafărul, apoi am devenit
junior la şcoala sportivă de fotbal Braşovia, unde antrena
Muta Alexandru şi unde am
fost coleg de echipă cu Victor
Socaciu. Din 1968 am jucat
fotbal la CSU Braşov. În 1969
am devenit senior la Clubul
Sportiv Universitar Braşov
În perioada 1969 – 1974 am
urmat Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
din cadrul Universităţii Transilvania Braşov.
În studenţie nu m-am lăsat
de fotbal şi în perioada
facultăţii am promovat în divizia C.

Adus de Proca la
Steagul Roşu
În 1974, echipa a promovat
în B. Atunci am intrat în
atenția lui Nicolae Proca.
Antrenorul formației Steagul

Nicolae Țucunel se bucură de o mare popularitate în rândul brașovenilor

Roșu căuta un fundaș central
puternic. Așa am pășit în
lumea fotbalului mare. Apoi
am promovat în divizia A şi
am jucat alături de Pescaru,
Gyorffy, Adamache, Hârlab,
Naghi,
Rusu,
Cadar,
Şerbanoiu, Gherghely, Niţă,
Papuc, antrenor fiind Nicolae
Proca. Am fost coleg de echipă
cu mari personalităţi ale
sportului românesc într-o
perioadă în care în sport erau
oameni de valoare. Tânăr
fiind, am învăţat de la ei că
performanţa se face muncind.

Inginer la IFET
În 1975 am început activitatea profesională ca inginer la
Întreprinderea Forestieră de
Exploatare şi Transport IFET
Braşov. 1978, la 28 de ani
eram şef de sector, aveam în
subordine 17 maiştri, 11 ingineri şi 450 de muncitori.
Apoi am devenit şeful de
producţie pe tot judeţul. Am
lucrat aici până în 1990.

Experienţa germană
În 1990 am înfiinţat firma
Forex şi am plecat în Germania
pentru a lucra la exploatări
forestiere. Mai întîi, am avut o
echipă de cinci oameni, apoi a
crescut la 20 şi în final a ajuns
la peste 100. În Germania am
învăţat partea practică a
meseriei şi am preluat modelul
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german de a face afaceri.
Atunci se intra foarte greu în
Germania, contingentul era de
300 de persoane pentru
exploatări forestiere, din care
Forex avea 100. În iunie 1995
am revenit acasă, convins fiind
că modelul german este cel
care trebuie aplicat în
economie şi în celelalte
domenii sociale.

Afaceri şi implicare
în viaţa comunităţii
1996 am început investiţiile
mari, iar la 1 decembrie 1998,
după 3 ani, am pornit
instalaţiile noi de debitare şi
prelucrare a lemnului de la
Forex. În această perioadă, am
început să mă implic în viaţa
comunităţii, participând la
evenimente de caritate,
acordând burse sau sponsorizând diferite evenimente.
În 2002 am achiziţionat
baza sportivă Tractorul şi am
înfiinţat clubul sportiv Forex a
cărui echipă de fotbal a avut o
evoluţie foarte bună în
următorii cinci ani, ajungând,
în 2006, să joace împotriva
Unirii Urziceni meciul de
baraj pentru promovarea în
Liga 1.

Experienţă în
administraţia publică
În perioada 2004 – 2008
am fost consilier judeţean şi

am avut ocazia să văd cum
se lucrează în Consiliul
Judeţean: fără grijă pentru
oameni, dar cu mare grijă
pentru satisfacerea intereselor personale. Aşa se face
că, acum, după 12 ani de
administraţie
dedicată
bunăstării unei singure persoane, judeţul Braşov
seamănă cu un deşert
părăsit.

Preşedintele Camerei
de Comerţ
Din 2006 sunt Preşedintele
Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, reales în 2010.
Între 2008 – 2011 am fost
consilier local. Aici am experimentat un alt mod de
lucru, am constatat că pot fi
realizate proiecte importante
dacă există preocupare în

acest sens. Am colaborat cu
primarul George Scripcaru şi
am descoperit că avem
aceleaşi idei despre dezvoltarea comunităţilor.
Din 2011, sunt preşedinte
al Asociaţiei Forestierilor din
România, ASFOR entitate
creată la iniţiativa celor mai
importanţi investitori din industria lemnului.

Care este proiectul meu
Din iunie 2012 doresc să devin preşedintele Consiliului Judeţean. Sper să
îmi fiţi aproape în îndeplinirea proiectului meu de a aduce PROgresul, PROtecţia
şi PROsperitatea în judeţul Braşov.

Port un nume neobisnuit
Multă lume vrea să ştie de unde vine numele meu, care este neobişnuit.
Ţucunel – se trage de la străbunicul meu care, pe la 1850, a trecut Dunărea la
Maglavit, venind din Muntenegru, s-a îndrăgostit de o fată, străbunica mea, şi a
rămas cu ea, întemeiind o familie. Nu ştiu să mai existe alte persoane cu acest
nume în afara familiei mele.

Cum mi-a fost inoculat spiritul sportiv
Am renunţat la fotbal la vârsta de 25 de ani, când am decis să optez pentru
carieră şi meserie. A fost o decizie grea, dar nu am regretat niciodată. Sportul
mi-a inoculat spiritul de competiţie, dorința permanentă de victorie, rezistența la
piedicile de tot felul pe care le-am întâmpinat.

Am trei copii
Sunt căsătorit şi am trei copii, două fete şi un băiat. Cele mai fericite momente din viaţă le-a trăit atunci când mi s-au născut copiii. Cele mai mari pasiuni
ale mele sunt schiul şi pescuitul. Sunt foarte fericit că acum pot schia în Poiana
Braşov în aceleaşi condiţii ca în Alpi! Am foarte mulţi prieteni, sunt o persoană
veselă, mă enervez rar, nu mă plâng niciodată, nu dau vina pe nimeni şi îmi
place să găsesc soluţii.

www.gazetabrasovului.ro

www.gazetabrasovului.ro

Nici mutările dintr-un partid în altul nu sunt un obicei nou. Migraţiile politice erau practicate
cu sârg şi de politicienii braşoveni interbelici. Dr. Nicolae Lupu se făcuse membru, pe rând, în
patru partide: liberal, socialist, ţărănesc şi naţional ţărănesc.Din acest motiv răutăcioşii
considerau că este neserios şi prea pupăcios.

La fel ca scandalurile
politice din ziua de azi, certurile candidaţilor interbelici aveau multă sare şi
piper. Chiar dacă nu existau
televiziuni de ştiri, ziarele
erau pline de atacuri şi
demascări. Bătăi cu bâta,
pietre aruncate de ţărani în
capetele studenţilor, fripturi pentru potenţialii
alegători şi articole calomnioase, aşa s-ar putea descrie în câteva cuvinte
întâmplările de acum 70 de
ani de pe scena politică
braşoveană. Pe vremea
bunicilor,
politicienii
braşoveni erau la fel de
mârşavi ca în zilele noastre.
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Cum se făcea politică
pe vremuri în Braşov

Rivalităţi
între partide
După Unire, în Braşov,
partidele cele mai importante au fost Partidul
Naţional Român, Partidul
Social Democrat, Partidul
Naţional Ţărănesc, Partidul
Liberal şi Partidul Poporului. Populaţia de etnie
maghiară şi germană votau
de obicei cu candidaţii
propuşi
de
Partidul
Maghiar şi de Partidul German. Românii aveau o
mare simpatie pentru Partidul Naţional Român din
cauza că membrii acestuia
au fost în fruntea luptei
pentru unitatea naţională.

Capete sparte
şi picioare rupte
Întrunirile politice se terminau nu de puţine ori cu
picioare rupte şi capete
sparte. De exemplu, în anul
1926, la o întrunire
organizată de dr. Aurel Dobrescu în comuna Porumbacu de Jos (Făgăraş),
discuţiile n-au fost deloc
paşnice. Ba chiar amintesc
de mineriadele de după
Revoluţie. Studenţii şi intelectualii au fost puşi pe
fugă de pietrele ţăranilor.
Nu puţini au fost tinerii
care s-au trezit cu capetele
sparte. După spusele primarului,
deputatul
braşovean al Partidului
Naţional îi incitase pe
ţărani acuzând Guvernul
Averescu că „a pus dări
grele pe ţărani şi a scumpit
beutura“.

Tocăniţa liberală
În campaniile electorale,
la restaurantele Mielul Alb,
Coroana şi Liess, politicienii îi invitau pe
braşoveni la masă. La fel ca
politicienii din zilele noastre care îmbie electoratul
cu mici și bere, în 1928,
liberalii i-au servit pe
alegători cu bucate gustoase udate din belşug cu
vin, în speranţa că aceştia
vor
ştampila
căsuţa

Manifestaţiile interbelice umpleau străzile

„corectă“. „Gazeta de Transilvania“ comenta ironic în
articolul „Tocana liberală
de la Braşov“: „În ajunul
adunării vor ajunge la
Braşov cu mic cu mare la
tocană de miel şi la curcani
în frigare. Veniţi cu turle şi
cu surle, că a sosit ziua
mare“. După congres,
acelaşi ziar scria cum le-a
stat unora mâncarea în gât.
„La mijlocul mesei s’au
lansat liste de subscriere de
membri în Partidul Liberal
şi de a participa la congres.
Multora li s’a aplecat, alţii
au rămas cu tocana în gât
când li s-a comunicat rostul
blidului de linte“.

„N’au oamenii
cu ce să cumpere“
Problemele sociale şi
economice erau exploatate
din plin. În 1924, ţărăniştii
îi aratau cu degetul pe
guvernanţii din 1924.
„Vedem coouri de fabrici,
dar prea puţine cu fum,
cea mai mare parte din ele
nu lucrează. Lucrează una
singură pentru toate, căci
fabricile sunt cartelate ca
să nu se concureze între
ele. Dar nici nu vând, căci
preţul e prea scump, nici
ţăranii nu cumpără, căci
n’au oamenii cu ce să
cumpere“, critica un
fruntaş ţărănist în „Gazeta
Brașovului“, promiţând că
partidul lor va pune treburile la punct. Dupa 80
de ani de la apariţia acestui articol, coşurile tot nu
scot fum, iar politicienii se
bat cu pumnii în piept că

vor pune fabricile pe
roate.

Lupu pupăcios
Nici mutările dintr-un
partid în altul nu sunt un
obicei nou. Migratiile
politice erau practicate cu
sârg şi de politicienii
brașoveni interbelici. Dr.
Nicolae Lupu se făcuse
membru, pe rând, în patru
partide: liberal, socialist,
ţărănesc
şi
naţional
ţărănesc. Din acest motiv
răutăcioşii considerau că
este neserios şi prea
pupăcios. „De remarcat
este că dl. dr. Lupu, care
sufere de mania pupatului,
a sărurat pe dl. ministru
Duca în gură, declarând că
nu se va despărţi niciodată
de partidul liberal. Numai
să se ţină de cuvânt!!!“.

Pamflete
şi atacuri de presă
„Dl. viceprimar Puşcariu
este cel mai nevinovat
cetăţean al Braşovului. Infantil până la desconsiderarea spaţiului. Dacă nu-l
dai jos din autobuz, uită
adresa
casei
unde
locuieşte“, scria în „Gazeta
Braşovului în 1924. Ca şi
în ziua de astăzi, nici primarul nu era scutit de
„amabilităţile“
presei.
„Zilele trecute era cât pe ce
să rămânem fără primar, pe
motivul că dl. Dumitrescu
Pârvu e prea tânăr şi lipsit
de experienţă. Ce infamie!
Primarul nostru n’a fost
niciodată tânăr şi nu va fi

niciodată tânăr. Vârsta dsale pluteşte în durata pură
a lui Bergson, unde
muşchii creierului se pot
conserva milenar“. Politicianul braşovean Mihai
Popovici era unul dintre cei
mai acerbi critici ai gen.
Averescu, preşedintele Partidului Poporului. „Fra?i
săteni! Aflaţi că generalul
Averescu s-a dat cu ciocoii
ca să ajungă la putere. A
fost impus de ciocoi ca să
le păzească moşiile, pe care
Mihalache vrea să le
împartă
vouă“,
scria
publicaţia „Ţara nouă“ a
Partidului Ţărănesc, în ziua
de 8 aprilie 1920.

Caricatură din presa interbelică. Metehnele
vechi s-au păstrat până în zilele noastre

„Ţine nasul în vânt”
Mult mai suculente şi
răutăcioase devin atacurile în
presă în anii ‘30. Politicianul
naţional-ţărănist braşovean
Grigore Iunian era o ?intă
perfectă. Ca un miel dus la
tăiere, acesta nu se prea
putea apăra de răutăţile adversarilor săi politici. „Domnul Iunian are un metru
şaizeci. Orice ar face, oricât
s-ar zbate nu se poate ridica
un milimetru mai sus. Ţine
nasul în vânt, cu capul forţat
ridicat de parcă ar călca în
vârful degetelor, doar, doar
ar depăşi măsura tragică.
Totul e zadarnic. Nimic nu
se poate ridica mai sus de
propria pălărie. Toată psihologia domnului Iunian,
toată răutatea lui, toată
meschinăria lui vine din
acest miniaturism“, apărea
publicat în „Dreptatea” în 14
aprilie 1937.

Şi pe vremuri gazetele aveau „simpatii politice”

u „Bastonaş“, primul prefect român
Primul prefect român al
Braşovului a fost medicul
Gheorghe
Baiulescu.
Acesta a condus oraşul
în cele 40 de zile de
stăpânire românească
din Braşovul anului 1916,
iar după Unire a fost ales
prefect de mai multe ori. Şia făcut studiile la Viena şi din
cauză că nu ieşea pe stradă fără bastonul cu
cap de fildeş a fost poreclit de către pacienţi
„Bastonaş“. În anul 1895 a introdus la băile de
abur o secţiune specială pentru curele de apă.
Pentru că era în acelaşi timp şi medic de
şcoală, acorda şi scutiri elevilor. Din acest
motiv era foarte iubit de copii. Principalele
reproşuri ce se aduceau administraţiei locale
după Unire au fost legate de faptul că numărul
funcţionarilor români era prea mic, toate actele
erau redactate în limba germană.
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Caii frumoşi ai lui Ducar sunt
u Constantin Ducar are 60 de ani şi a făcut primii paşi călare de la vârsta de cinci ani. De atunci, creşterea
cailor a devenit o pasiune de nepreţuit, iar cu timpul, el a început să se ocupe şi de repararea
harnaşamentelor pentru aceştia, fiindcă „au murit curelarii şi şelarii buni”, după cum spune râșnoveanul.

Medicul veterinar Constantin Ducar are grijă de
cai ca de copiii săi și niciodată nu îi lasă singuri la filmări

Andrei Dinu

Experienţă în Austria
şi Danemarca

Constantin Ducar spune că nu va renunța
niciodată la pasiunea sa

Anul trecut, Kevin Costner a călărit caii lui Ducar
într-o peliculă ce s-a turnat la Rășnov

Constantin Ducar, proprietarul Centrului de Echitaţie
„Diana“, de pe Valea
Râşnoavei, s-a născut la
Râşnov şi a moştenit pasiunea pentru cai de la bunici
şi părinţi. Şi acum îşi
aminteşte de ziua când tatăl
său l-a pus în şa, pentru
prima dată. „Aici, la ferma
de cai, a fost şi prima mea zi
de muncă, în 1964. Pe
atunci era ferma de vaci şi
aparţinea de IAS. Am lucrat
în Germania, am făcut şapte
ani de hipism de agrement
în Austria şi Danemarca, iar
când m-am întors, am
cumpărat teren şi am
înfiinţat ferma. A trebuit să
dărâm totul, să o iau de la
zero, fiindcă era o ruină”, îşi
aminteşte Constantin Ducar.
La început, în fermă au fost
şase iepe din rasa lipiţan, iar
acum râşnoveanul are
aproape 70 de cai, mânji şi
ponei.

În lumea
cinematografiei
Casa construită special pentru filmul „Cold Mountain,
turnat la Cheile Rășnoavei, a rămas o ruină

www.gazetabrasovului.ro

El nu s-a oprit doar la cai,
ci a achiziţionat şi o pereche

de catâri. „Când eram copil,
un sas avea o perche de
catâri. Sunt foarte harnici şi
uşor de întreţinut, dar mai
încăpăţânaţi. Vestul nu l-a
cucerti calul, ci catârul”, nea destăinuit Constantin, care
ne-a mai spus că foloseşte
catârii în special pentru
filmări.
Constantin Ducar a participat la toate filmele turnate pe Valea Râşnoavei, de
la „Dacii“, în 1967, până la
pelicula
hollywoodiană
„Cold Mountain”, iar cel
mai recent, anul trecut, la
turnarea filmului lui Kevin
Costner.

A recondiţionat
căruţe pentru
Kevin Costner
Un alt hobby de-al său
este şi repararea atelajelor.
Aşa a ajuns bărbatul să
recondiţioneze şapte căruţe
pentru recuzita filmului
„The Hatfields and McCoys:
An
American
Vendetta“, în al cărui rol
principal a fost actorul
Kevin Costner şi care s-a
filmat toamna trecută şi în
apropiere de Râşnov. Printre
altele, Constatin Ducar a
recondiţionat, aşa cum erau
prezentat în pozele anilor
1850, două căruţe de cam-

www.gazetabrasovului.ro

panie militară, dar şi două
trăsuri. „Am învăţat lucrând. Aşa îţi dai seama ce
ai de făcut. De la tata am
învăţat să fac lucrurile de la
cap la coadă. Şi la restaurarea acestor căruţe am avut
nişte repere, respectiv nişte
fotografii. Le-am studiat şi
am recondiţionat nişte
căruţe normale, pe care leam cumpărat cu timpul de la
persoane care au renunţat la
ele, gândidu-mă că pe viitor
îşi vor găsi ele rostul“, ne-a
mărturisit râşnoveanul.

Muncă migăloasă
La cele şapte atelaje
bărbatul a muncit singur,
fiindcă, spune el, „un ajutor
care nu se pricepe, mai mult
încurcă“. El a luat fiecare
bucată de lemn, a şlefuit-o
cu atenţie, a vopsit-o după
care asamblat-o, iar în final
au
ieşit
adevărate
capodopere. „Producătorii
filmului m-au întrebat dacă
sunt în stare să fac atelajele.
În trei săptămâni au fost
toate gata. A fost şi greu şi
uşor, dar dacă îţi place ceea
ce faci, reuşeşti“, ne-a explicat râşnoveanul. Singurele piese de „import", pe
care le-a folosit la atelaje
sunt roţile, care sunt aduse
din Ugaria şi al căror cost

poate ajunge şi la 500 de
euro pe bucată.

Trăsurile din film,
închiriate de miri
Totodată, alte trei atelaje,
printre care şi o şaretă adusă
chiar din Virginia, dar şi o
trăsură pe care râşnoveanul
a cumpărat-o din Ungaria
cu 8.700 de euro, au fost
închiriate pentru filmul lui
Kevin Costner. „Cele şapte
atelaje mi le-au cumpărat
cei de la Castle Film, probabil, pentru a le folosi pe viitor şi în alte filme. Mi-au
oferit în jur de o mie de euro
pentru fiecare căruţă. Consider că este un preţ onest,
dacă nu mi-ar fi fost munca
răsplătită, nu le-aş mai fi
vândut", ne-a mai spus
acesta.
În general, Constantin
Ducar îşi foloseşte atelajele
la
diverse
spectacole
ecvestre, dar şi la nunţi.
Mirii care doresc să se
plimbe la nuntă într-una
dintre şaretele care au făcut
senzaţie în film o pot face în
schimbul
unei
sume
cuprinse între 300 şi 500 de
euro.
Bărbatul nu vrea să se
lase de meserie, iar acum,
lucrează la restaurarea altei
trăsuri, care a fost construită

www.gazetabrasovului.ro
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vedete de film la Hollywood

Râșnoveanul a recondiționat căruțe care au aparut în filme de prestigiu ce s-au turnat la noi în țară, mai ales în zona Rășnovului

în anul 1906 la Budapesta,
şi pe care o va folosi exclusiv la nunţi.

Caii, obişnuiţi
cu filmul
Obişnuiţi cu camera
video, mulţi dintre caii lui
Constantin Ducar au filmat
clipuri publicitare, videoclipuri şi au apărut în
filme. Şi pentru filmul lui
Kevin Costner Constantin
Ducar a închiriat 20 de cai,
dar şi perechea de catâri,
care de altfel, sunt destul

de rari la noi în ţară.
El nu a vrut să lase caii
pe mâna cascadorilor şi în
majoritatea
cazurilor
aceştia au fost struniţi chiar
de către cei care îi îngrijesc
la centrul de echitaţie pe
care îl are Ducar pe Valea
Râşnoavei. „Eu îi iubesc pe
toţi cei 68 de cai pe care îi
am ca pe nişte membri ai
familiei. Şi animalul trebuie să-l respecţi, ca pe un
om, şi să îl îngrijeşti cu
dragoste, dar în cazul cascadorilor, puţini sunt cei
care fac asta, şi am preferat

să nu participe caii mei în
anumite secvenţe în care
puteau fi răniţi. Tinerii nu
prea ştiu să respecte acest
animal, care de fapt îi
aduce
pâinea“,
ne-a
destăinuit bărbatul, care
este de profesie medic veterinar.
Cei doi cai vedetă din filmul lui Costner, care au
apărut în permanenţă pe tot
parcursul peliculei, fiind
înhămaţi la căruţa soţiei personajului interpretat de
Kevin Costner, se pregătesc
acum de noi filmări.

Eu îi iubesc pe toţi cei 68 de cai pe care îi am ca pe nişte
membri ai familiei. Şi animalul trebuie să-l respecţi, ca pe
un om, şi să îl îngrijeşti cu dragoste
Constantin Ducar

uFilmări alături de Brendan Fresar
Constantin Ducar a participat la toate filmele turnate
pe Valea Râşnoavei, iar următorul pe listă este
filmul „William Tell“, care va fi filmat atât în
Elveţia, cât şi pe Valea Râşnoavei. Cabalinele
vor sta, din nou, alături de o mare vedetă a
Hollywood-ului: Brandan Fresar (foto
medalion). „Cu siguranţă voi participa, întrucât casa de producţie (Castel Film – n.r.)
şi-a manifestat interesul de a colabora şi pe viitor, după filmările cu Kevin Costner. Când devii
furnizor de astfel de servicii, trebuie să te gândeşti
să ai cam tot, cai liniştiţi, care să răspundă la comenzi
şi să nu se sperie de zgomote sau de fum. Eu i-am antrenat pentru a fi docili,
dar un cal pe care îl iubeşti, te şi ascultă", ne-a destăinuit râşnoveanul.
Brendan Fraser este cunoscut din filme precum cele din seria „Mumi“ (1999),
„Poveşti din LA/ Crash" (2004), „Călătorie spre centrul Pământului" (2008).

Cezar si Nicu, armasarii care s-au obișnuit cu rolul de star de cinema

u Plimbare pe „cai mari"
Cezar şi Nicu s-au obişnuit cu rolul de star de cinema, dar, în restul timpului,
îşi fac conştiincioşi treaba şi la centrul de echitaţie. Ei pot fi văzuţi înhămaţi
la şaretele şi săniile pe care râşnoveanul le închiriază doritorilor pentru
plimbări prin Valea Râşnoavei. Turiştii care vor să se plimbe cu cele două
„vedete“ o pot face în schimbul sumei de 238 de lei, cât este ora de plimbare cu trăsura, sau, 60 de lei, atât cât ţine o oră de echitaţie.

www.gazetabrasovului.ro
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Nicole Kidman și Jude Law, într-o scenă
din filmul „Cold Mountain“, filmat la Cheile Rășnoavei

www.gazetabrasovului.ro
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Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote

SMS la 1442

DEPOZIT DE USI
Uși de interior Classen
hcalitate germană
hdin lemn de rășinoase
hrezistente la aburi și factori chimici

KRONVET

Prețuri începând de la 350 lei!

Garanție 2 ani!

Spital Veterinar
Spitalizare
Consultatie
Tratament
Pet-Shop
Salon Ingrijire

JOBURI

www.eroticmasajherra.ro
Salon
EROTIC MASAJ
HERRA
Angajează
maseuze cu sau
fără experiență.
Salariu atractiv!
Detalii și informații
la telefon
0732.345.445
Singurul studio videochat
legal, din Brașov, cu o
experiență de peste 5 ani în
domeniu, angajează modele! Dacă ai peste 18 ani și
cunoști o limbă străină,
alătură-te echipei noastre.
Doar noi oferim camere
100% individuale, comision
între
50-70%,
confidențialitatea și intimitatea fiind garantate. Dacă
nu ești din Brașov, beneficiezi de cazare gratuită!
0734/232563
sau
0767/277381 Email: office@dahorstudios.ro

SERVICII
EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăți Imobiliare,
membru titular ANEVAR
și UNEVAR, întocmesc
Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil
(case/vile,
garsoniere
/apartamente, terenuri,
spații comerciale, birouri,
hale), conform Standardelor Internationale de
Evaluare. Expertiza de
evaluare se execută pentru aflarea valorii de piata
a imobilelor în cazul
vânzării-cumpărării, partajului, lichidării, asigurării, raportării financiare
(impozitării), garantării
împrumutului
bancar,
inta-bulării, legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488

Brașov, Str. De Mijloc, Nr. 78
Tel: 0741.21.21.89 / 0722.58.50.84
www.jbinteriors.tk

DIVERSE
Primesc fată nefumătoare în gazdă. Detalii
la telefon 0753/103805

Str. Aurel Marin Nr. 3,
Vis-a-vis de Selgros

Tel: 0268.337.000
Urgente de noapte:
0765.289.462

PRODUSE NOI ȘI
SECOND HAND: Combine frigorifice, frigidere, mașini de spălat,
monitoare, televizoare,
piese mobilier RETUR și
SECOND HAND, și articole de UZ CASNIC
găsiți la magazinul
“BAZAR”de pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (intersecția cu Griviței lângă
clădirea SYNEVO). Ne
puteți contacta la numerele de
telefon:
0723/985424;
0726/687344
Vă așteptăm !!!
Magazin
AnticariatAntichități-Numismatică-Filatelie
vinde/cumpără cărți deosebite, monede, bancnote, insigne, medalii,
decorații, timbre, clasoare
cu timbre, cărți poștale,
acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă și piatră,
obiecte din porțelan, mic
mobilier, fotografii vechi,
ceasuri. Plata pe loc. Str.
Diaconu Coresi nr 2, tel:
0749/270462

• Singurul săptămânal gratuit din Brașov
• Tiraj: 40.000 de exemplare
• Distribuție pe toată aria județului Brașov
• Distribuție dedicată (la cererea clientului
ziarul poate ajunge direct la targetul acestuia)
• Singurul ziar cu distribuție adresată din
Brașov (home delivery) - ajunge direct
în cutiile poștale ale cititorilor brașoveni

CURĂȚENIA NU MAI
ESTE O PROBLEMĂ!
Firmă de specialitate
prestăm servicii de
CURĂȚENIE DE ÎNTREȚINERE la sedii de
firme, bănci, pensiuni,
case, apartamente, CUR Ă Ț E N I E
GENERALĂ
și
CURĂȚENIE DUPĂ
CONSTRUCTOR cu
personal
calificat.
Prețuri negociabile în
funcție de complexitate
și
suprafață.
Tel:
0722/453575

SOLICITARE OFERTE DE PUBLICITATE:
andreea.rusu@gazetabrasovului.ro

Mică publicitate prin

SMS la 1442
SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ.
Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive
ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

REMINA
Imobiliare

Indicativ

Ca să fii sigur că îl vei găsi
și săptămâna viitoare în
cutia poștală nu trebuie
decât să dai un SMS la
numărul 7476 cu numele
și adresa ta completă
urmată de codul poștal.

SMS
7476

Text mesaj

Cele mai
bune oferte
imobiliare
le găsiți
la noi!

Anunțurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în
următoarea ediție a săptămânalului Gazeta Brașovului

0721.308.704
0751.188.188

Nu există posibilitatea de opţiuni speciale: bold, italic, chenar etc.
Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt în conformitate cu politica ziarului nu vor fi publicate. Nu ne asumăm
răspunderea pentru veridicitatea anunţurilor.

GB

Orange
și
Vodafone

154 caractere

Tarif 3 EURO +TVA

Rețea Abonament

Abonează-te la

Spațiu

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume și adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume și adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume și adresa destinatar

valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
7.1EUR+TVA

1. Alege abonamentul dorit și trimite cuvântul cheie respectiv, spațiu, nume și adresa completă destinatar (ex: GZ2 Nicolae Stefan,Str. M.Stoica 27, 500079, Brasov) la numărul scurt 7476
2. Urmează instrucțiunile primite prin SMS - confirmă comanda trimițând cuvantul DA la 7476

*Important
Abonamentele în rețelele Orange și Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeași
perioadă. Pentru a vă dezabona puteți trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) și abonamentul nu se va mai reînnoi. Relații procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, lunivineri, program 10:00-18:00.

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote

Gazeta Braşovului l Săptămâna 23 - 29 mai

SMS la 1442

PUBLICITATE 11

SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

IMOBILIARE
VÂNZĂRI
Garsoniere
l
Vând garsonieră în zona
Astra, Soarelui, etaj intermediar,
centrală termică, geamuri termopan, parchet. Preț negociabil.
Telefon 0728/332.945
l Ofer garsonieră în Astra –
Calea București, confort I semidecomandat, dotată cu termopan,
parchet, mobilată și utilată, preț
25.000 euro. Tel: 0754/870.035
l
Vând garsonieră confort
1,bloc construcție nouă anul 2009,
cartierul Bartolomeu, etaj intermediar 1/4, complet îmbunătățită gresie, faianță, parchet masiv, centrală
termică proprie, dispune de loc de
parcare, posibilitate de a se
achiziționa cu mobilă de bucătărie
preț 23.300 euro negociabil. Tel:
0747/771523
l Ofer garsonieră în Astra, zona
Traian,
confort
I
semidecomandată, dotată cu geamuri termopan, separare de gaz,
gresie și faianță, parchet. 26.000
Euro. Tel: 0723/072.812
l Vând garsonieră în Centrul
Civic, confort I, bloc de apartamente, renovată, centrală proprie,
mobilată și utilată, 30.000 Euro.
Tel: 0754/870.035
l Astra, cf.I, decomandată, bloc
de aparamente, gresie, faianță,
parchet, gemuri termopan,
centrală termică, mobilată, 25.000
euro, 0268/322376
l Vând garsonieră pe Calea
București, zona Județean, centrală
proprie, geamuri termopan, gresie
și faianță, 19.000 euro. Tel:
0754/870.035

2 Camere
l Vând apartament 2 camere,
Vlahuță, zona I.T.C., decomandat,
confort I, centrală termică, termopane. Preț: 42.500 euro. Tel:
0756/158.184
l Apartament 2 camere, Saturn - Gemenii, confort 1, etajul
1, 50 mp, centrală termică în
garanție, termopane, gresie,
faianță, parchet, baie cu aerisire
naturală, 39.000 euro neg. Tel:
0751/188.188
l Vând apartament 2 camere,
Griviței, decomandat, confort I.
Preț: 39.900 euro. Tel:
0756/158.184
l Vând apartament cu 2 camere
Calea București, confort I circular,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
45.000 euro. Tel: 0754/870.035
l Vând apartament 2 camere,
Zizinului, decomandat, confort I,
amenajat. Preț: 47.500 euro. Tel:
0756/158.184
l
Apartament 2 camere,
Astra - Minerva, confort 1,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, parchet, balcon 10 mp închis, beci, ușă metalică,
zona liniștită, 37.000 euro. Tel:
0721/308.704
l Vând apartament 2 camere,
Zizinului, decomandat, confort I,
centrală termică, termopane, gresie, faianță, parchet, liber la vânzare, balcon mare. Preț: 47.000
euro. Tel: 0752/158.181
l Vând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătățirile, mobilat,
etaj intermediar. Apartamentul se
află în zona de vile din Tractorul
și este construit în 2011. Preț
38.500
euro.
Telefon
0728/332.945
l Vând apartament 2 camere,
Scriitorilor, confort I, etaj 2/4, termopane, balcon mare, însorit, liber
la vânzare, suprafață 62 mp.
52.000 euro. Tel: 0752/158.181
l Vând apartament 2 camere
confort 1, decomandat Str. Carierei, zonă liniștită, etaj intermediar
3/4, suprafață 55 mp, separare de
gaz, balcon mare, bucătărie foarte
spațioasă, 2 spații depozitare: o
cămară și o debara, preț 24.900
euro negociabil. Tel: 0731/833260
l Vând apartament 2 camere,
Griviței, etaj intermediar, deco-

mandat, confort I, centrală termică, termopane, parchet, gresie, faianță,
62 mp, balcon mare, tip logie de
10 mp. Preț: 53.000 euro. Tel:
0756/158.184
l Vând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 decomandat,
geamuri tip termopan, centrală
termică. Preț 41.000 euro. Telefon
0728/332.945
l Vând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București, etaj
intermediar, confort 1, centrală
termică. Preț 39.000 euro. Telefon
0728/332.945
l
Vând apartament la casă
Centrul Vechi, str. Poarta Schei
aproape de Piața Sfatului, în
suprafață de 45 mp, situat la parter,
este ideal pentru sediu de firmă
sau birou, fără îmbunătățiri, cu
pod și curte comună, preț 35.000
euro neg. Tel: 0747/771523
l Centrul Civic, Toamnei, et.2,
geamuri termopan, instalație pentru centrală termică, beci, liber la
vânzare,
50.000
euro,
0732/133307
l Vând apartament 2 camere în
bloc tip vilă, Tractorul, zona Pieții
confort 1, foarte spațios 58 mp,etajul 2 cu pod deasupra, separare apă
și gaz, parchet clasic, gresie,
faianță, beci, curte interioară, preț
35.500 ușor negociabil. Tel:
0758/107102
l Vând apartament în Cartierul
Astra Aleea Mercur, confort 1,
foarte spațios, semidecomandat,
etaj intermediar 2/4, cu balcon închis și îmbunătățit cu gresie,
faianță, parchet, centrală termică,
preț 40.000 euro neg. Tel:
0747/771523
l Gemenii. cf.I, semidecomandat, centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță, bucătărie
mobilată,
38.000
euro,
0268/322376
l Florilor, semidecomandat,
etaj intermediar, geamuri termopan, gresie, faianță, parchet,
centrală termică, 31.000 euro,
0368/44459
l Centrul Civic, 2 camere cu
acces direct din stradă, centrală
termică, gresie, geamuri termopan,
55.000
euro,
0721/932829
l Zona ITC, cf.I, et.7/10, geamuri termopan, gresie, parchet,
separare de gaz, mobilat, 39.500
euro neg, 0732/133304
l Astra, cf.I, semidec, etaj intermediar, centrală termică, gresie,
faianță, geamuri termopan, 37.900
euro, 0268/322376

3 Camere
l Vând apartament 3 camere,
Parcul Mic, decomandat, confort
I, etaj 3/4 centrală termică, termopane, parchet, gresie, faianță.
Preț: 65.000 euro. Tel:
0752/158.181
l Apartament în casă, Schei,
După Iniște, 3 camere, baie,
bucătărie, 98 mp, confort 1 decomandat, toate utilitățile separate, 2 colocatari în imobil,
parchet de stejar, gresie, faianță,
55.000 euro neg. Tel:
0751/188.188
l Vând apartament 3 camere,
Calea
București
(Parcul
Someșului), confort I, circular,
70mp, centrală termică, parchet,
gresie, faianță. Preț: 49.000 euro.
Tel: 0752/158.181
l Apartament 3 camere, Codrul Cosminului, confort 1 decomandat, etajul 3, centrală
termică, 2 grupuri sanitare, termopane, balcon închis în termopan, gresie, faianță, parchet,
ușă metalică, beci, 58000 euro.
Tel: 0721/308.704
l Vând apartament 3 camere
cu centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță, parchet,
terasă, construcție 2010, suprafață
70 mp. Preț 56.000 euro. Telefon
0728/332945
l
Apartament 3 camere,
Tractorul – G-ral Dumitrache,
confort 1 decomandat, 80 mp, 2

balcoane închise în termopan, 2
grupuri sanitare, termopane,
centrală termică, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, liber la
vânzare, 53.000 euro neg. Tel:
0751/188.188
l Vând apartament 3 camere
zona Vlahuță Str. Mimozei, semidecomandat, cu mici îmbunătățiri,
ușă metalică, separare de gaz, parchet masiv, debranșat de la CET,
etajul 4, preț 33.000 euro negociabil. Telefon: 0731/833260
l
Apartament 3 camere,
Griviței, confort 1 decomandat,
85 mp, bloc de 4 nivele, centrală
termică, termopane, balcon închis, parchet, beci, ușă metalică,
vedere 2 părți, însorit, 57.000
euro neg. Tel: 0721/308.704
l Apartament cu 3 camere, în
Astra, zona Saturn, confort I decomandat, bloc termoizolat, renovat
recent, cu parchet bambus, geamuri termopan, centrală proprie,
balcon închis în termopan, preț
55.000 euro. Tel: 0754/870.035
l Apartament 3 camere, Saturn - orizont 3000, confort 1
semidecomandat, balcon - 7 mp,
centrală termică, termopane,
parchet, vedere Tâmpa, însorit,
48.000 euro, 0751/188.188
l
Astra, cf.I, decomandat,
centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță, 53.000
euro, 0268/322376

4 Camere
l Vând apartament 4 camere,
Vlahuță, decomandat, etaj 3, amenajat. Preț: 69.000 euro. Tel:
0756/158.184
l Vând apartament 4 camere,
Gemenii, decomandat, confort I,
120 mp, centrală termică, termopane, parchet, gresie, faianță,
însorit. Preț: 75.000 euro. Tel:
0752/158.181
l Vând apartament 4 camere
cartierul Astra zona Carpaților,
confort 1, etaj intermediar 1/4, decomandat, cu 2 grupuri sanitare ,
unul are cadă de baie, iar celălalt
cabină de duș, însorit complet,
îmbunătățit cu centrală termică
proprie, termopan, gresie, faianță,
parchet parțial în camere, izolație
cu polistiren, 2 boxe la pivniță,
preț 63.000 euro neg. Tel:
0758/107102

Case
l Casă de vânzare, Hărman
- Trandafirilor, ST - 860 mp, 3
camere, baie, bucătărie, șură,
șopron, 2 garaje, beci, cuptor de
pâine, gaze, canalizare, curte,
grădină de zarzavat, 65.000
euro. Tel: 0721/308.704
l Vând casă zona Craiter, în
apropierea Bisericii ortodoxe,
construcție din cărămidă cu 3
încăperi, încălzire cu sobe de
teracotă, pod ideal pentru mansardare, fără îmbunătățiri, beci, curte
130 mp, singur în curte, preț
50.000
euro
neg.
Tel:
0747/771523
l Casă de vânzare, Craiter,
parter și mansardă, ST - 520
mp, 5 camere, living, 3 băi,
bucătărie, 2 terase, garaj - 80
mp cu canal, centrală termică,
termopane, parchet de stejar,
gresie, faianță, curte betonată,
grădiniță flori, viță de vie, singur
în curte, 135.000 euro neg. Tel:
0751/188.188
l Vând casă în Stupini, zona de
case în apropiere de DN 13,
compusă din 3 camere decomandate și bucătărie, suprafață
construită de 110 mp, construcție
din cărămidă, pod mansardabil,
curte cu acces auto și grădină în
spatele casei, teren în suprafață
totală 370 mp, preț 55.000 euro
negociabil. Accept schimb cu
garsonieră + diferenta. Tel
0731/833260
l Astra, 70 mp, 2 camere, 2 gr
sanitare, teren 225 mp, pretabil
atât pentru rezidență cât și pentru
cabinet medical, birouri, 62.000
euro, 0721/932829
l Vând casă în Centrul Civic,
zona Liceul I. Meșotă compusă
din 2 camere, baie, bucătărie, în

suprafață
de 80 mp, construcție din
cărămidă, anii 1977, dispune de
pivniță, pod ideal pentru mansardare, garaj, curte cu acces auto,
singur în curte, preț 62.000 neg.
Tel: 0758107102
lVând casă construcție 2008 Str.
Carierei zona de intrare dinspre
Str. Lungă, dispusă pe 2 nivele,
D+P și pod ideal pentru mansardare, cu 2 camere, baie, bucătărie,
hol, cu mici îmbunătățiri gresie și
faianță în bucătărie și baie parțial
parchet, încălzire pe gaz, ușă
metalică la intrare, demisolul este
înalt format din 2 încăperi mari,
posibilitate amenajare ca și spațiu
de locuit, izolație exterioara cu
polistiren, curte de 350 mp, singur
în curte, fără acces auto, preț
58.000
euro.
Telefon:
0747/771523
l Stupini, P+E, living, 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, terasă,
150 mp utili, toate utilitățile, teren
500 mp, curte amenajată, la cheie,
87.500 euro, 0732/133307
l
Vând casă modestă zona
Brașovul vechi zona Lungă –De
Mijloc, compusă din 3 camere,
baie, bucătărie, pod mansardabil
(placa de beton), fără îmbunătățiri,
beci mare, înalt, boltit, curte
aproximativ 100 mp, acces auto
pentru 2 mașini, singur în curte,
preț 55.000 euro neg. Tel:
0731/833260
l Sânpetru, P+M, 4 camere, 2
grupuri sanitare, bucătărie, balcon,
terasă, 130 mp utili, teren 500 mp,
la cheie, zonă liniștită, 98.000
euro, 0368/444598
l Vând casă în Schei zona Piața
Unirii, cu 3 camere, baie, bucătărie
cu centrală termică, pod mansardabil, acoperiș nou, necesită
îmbunătățiri la interior, liberă la
vânzare, singur în curte, curte
mică, preț 40.000 euro neg. Tel:
0758/107102
l Moieciu, casă de vacanță,
P+M, living, 2 dormitoare,
bucătărie, teren 500 mp, mobilată,
35.000 euro, 0721/932829
l Vând casă zona Astra Calea
București, compusă din 2 garsoniere cu acces separat ,cu 2 bucătării
și 2 grupuri sanitare, parțial
îmbunătățită cu gresie, faianță,
parchet, centrală termică, dispune
de pivniță, garaj și anexe
gospodărești în curte, teren în
suprafață de 225 mp, singur în
curte cu acces auto, preț 65.000
euro neg. Tel: 0758/107102

Terenuri
l Teren de vânzare la cel mai
mic preț! Particular ofer spre vânzare loturi de casă cu PUZ, în
suprafață de 405 mp fiecare
parcelă, cu front de 19 m, situate
în Hărman, la incredibilul preț de
doar 2.800 euro pentru o parcelă.
Prețul se poate achita și în rate direct la proprietar. Cota de drum se
oferă gratuit. Tel. 0729/026029.
l
Vând parcele de casă în
Hărman, pe strada Andrei Șaguna,

loturi de 500 mp, utilități la 100 m la
doar 12 euro/mp. Posiblitate de
plată și în rate direct de la proprietar. Tel: 0743/400.443
l
Particular vând teren în
Hărman cu suprafața de 13.300
mp. Terenul are front de 47 m direct la DN 11, curentul și apa sunt
la capătul terenului. Situat la 6 km
de la ieșirea din Brașov, terenul
este ideal pentru orice fel de dezvoltare:
motel,
pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firmă,
popas, parcare TIR, platformă,
show-room, etc. Prețul este negociabil. Tel. 0745/168108.
l Vând teren în Sânpetru, 710
mp, livadă 1, lângă case, utilități
aproape, 12.800 euro. Tel:
0724/369.906
l Oferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu front
de 80 m la 2 capete, situat în
Hărman (zona Izvor), la doar 6
euro/mp. Terenul oferit spre vânzare are acces din DJ Brașov Tărlungeni, din DN 11 Brașov Hărman sau de pe viitoarea ocolitoare. În zonă s-au dezvoltat mai
multe cartiere rezidențiale situate
destul de aproape de acest teren.
Destinația terenului poate fi atât
pentru construcții rezidențiale,
amplasare panouri solare cât și
pentru construcții industriale sau
prestări servicii. Tel. 0745/024488
l Vând teren pentru “grătar” la
Hărman, loturi incepand cu 500
mp, 2.000 euro. Posibilitate de
plată și în rate. Tel: 0743/400.443
l Particular vând 1.000 mp
teren pentru construcții de case situat în Hărman, zona de vile, cu
toate utilitățile, îngrădit, se poate
construi imediat. Prețul este de 28
euro/mp. Tel: 0745/168108
l Vând teren în Hărman, strada
Mircea cel Bătrân, loturi pentru
case, utilități aproape, 500 mp la
doar
3.000
Euro.
Tel:
0724/369.906
l Podul Olt, teren intravilan
parcelat în loturi de 347, 406 și
516 mp, deschidere la stradă 19
ml, case în vecinătate, la cca 100
de ml de drumul asfaltat, 10
euro/mp, 0721/932829
Sohodol, 2350 mp, intravilan,
pretabil casă de vacanță, pensiune,
utilități în apropiere, 22.000 euro,
0732/133307

Spaţii comerciale
l

Vând clădire comercială
compusă din 5 etaje în cartierul
Astra zonaTraian, D + P + E1 +
E2 + Mansardă + Pod, an
construcție 2003, Demisolul este
compus din spațiu tehnic și de depozitare, Parterul este conceput ca
și spațiu comercial, iar la celelalte
etaje sunt spații multifuncționale,
150 mp / nivel – aproximativ 850
mp desfășurați, centrală termică
aferentă întregului imobil, termopan integral la toate geamurile
și ușile petoate etajele, gresie,
faianță, curent 220V și 380V, loc
amenajat pentru lift(casa liftului),

curte
cu acces auto, singur în curte, teren
în suprafață de 480 mp. Cladirea
este ideală pentru investiții,
pretabilă pentru activități comerciale, policlinică, spații de birouri,
pensiune, recompartimentare ca și
locuințe etc, prețul este 350.000
euro neg. Tel: 0731/833260;
0747/771523
ÎNCHIRIERI

Garsoniere
l Garsonieră, cf.I semidec,
centrală termică, geamuri termopan,
gresie,
faianță,
mobilată, utilată, 170 euro/lună,
0368/444598

Case
l Ofertă închiriere casă, Craiter,
3 camere, 2 băi, bucătărie, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, parchet, mobilată, utilată
complet, pretabil locuit sau
birouri, curte, garaj, 500 euro neg.
Tel: 0751/188.188

CUMPĂRĂRI
Apartamente
l
Cumpăr apartament 3
camere zona Tractorul, decomandat, etaj intermediar, cu
centrală termică, cu sau fără
îmbunătățiri. Tel: 0721/308.704
l
Cumpăr apartament 2
camere, zona Astra, confort 1,
etaj intermediar, ofer plata cash.
Tel: 0751/188.188

SCHIMBURI
l
Schimb casă Craiter,
parter și mansardă, ST - 520
mp, 5 camere, living, 3 băi,
bucătărie, 2 terase, garaj - 80
mp cu canal, centrală termică,
termopane, parchet de stejar,
gresie, faianță, curte betonată,
grădiniță flori, viță de vie, singur
în curte, cu garsonieră sau
apartament 2 camere, zona
Astra, etaj intermediar, și
diferență. Tel: 0751/188.188
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Căncescu se vrea
şeful judeţului
Dumitru Ioan Puchianu
Aristotel Căncescu este un
individ
conflictual, mânat de interese
și
patimi
personale, care nu au
nicio legătură cu județul Brașov.
Iată cum stau lucrurile: Aristotel Căncescu se află în
conflict în primul rând
cu brașovenii, cu reprezentanţii administraţiilor locale, cu
mediul de afaceri, cu
aliații săi politici, în
special cu PSD-ul şi
chiar cu propriul partid. Din USL, acesta a
făcut o construcție
politică personală, un
vehicol care să-i ofere
şansa la cel de-al 4-lea
mandat, însă după 12
ani de minciuni şi
manipulări, de risipă
şi ineficienţă, este
greu a mai păcăli pe
cineva, chiar cu o
siglă noua în trend, un

nou look, sau prin
încercări disperate de
asociere cu primari
apreciaţi de comunităţile lor.
Asemeni multora,
care cred că pot ”duce
la nesfârșit cu zăhărelul", dl. Aristotel
Căncescu încearcă din
nou, cu aceleaşi poveşti promise de 12
ani încoace: Spital de
Urgență modern (la
Hărman), Aeroport (la
Ghimbav), Tren (de
epocă) la Bran, Parcuri
industriale cu zeci de
mii de locuri de
muncă, investiții în
turism și milioane de
turiști, reabilitări de
drumuri județene, apă
potabilă la robinet
ieftină... Toate acestea,
ca și eternele sale
justificări, s-au dovedit
a fi vorbe goale. A
reușit să ”ducă cu
zăhărelul” ani la rând
cetățenii județului Bra-

șov, pe aceia care și-au
pus speranța că în cele
din urmă politicianul
Aristotel Căncescu se
va ține de cuvânt. Nu a
fost deloc așa! Nici
măcar în perioada
”guvernării liberale”,
când nu mai putea
spune că nu are bani la
buget, nu a reușit decât
să-i amă-gească pe
brașoveni cu alte noi
promisiuni și tăieri de
panglici... fără ca
obiectivul să fie realizat. Mai știe cineva de
câte ori dl. Aristotel
Căncescu a tăiat cu
mult fast panglica
Aeroportului? Mai știe
cineva că același domn
a tăiat panglica și pentru un Spital nou la
Hărman?
Dar
cu
proiectul ”locuințelor
NATO” de la Săcele ce
s-a mai întâmplat?
Cineva va spune că
sunt un ursuz și nu
vreau să văd ce a făcut

în toți acești 12 ani dl.
Aristotel Căncescu.
Văd ”cornul și laptele”
și ce s-a întâmplat cu
societatea ”Prodlacta”
dar și cu micii producători de lapte din
județul Brașov, văd un
autobuz
supraetajat
care se plimbă gol prin
Brașov, văd prețul
mare pe care îl plătesc
brașovenii pentru un
metru cub de apă, văd
afișele mari electorale
care ne promit ”un
nou Căncescu". După
12 ani, mai vrea alți
patru ani la Consiliul
Județean! Oare nu este
prea mult? Între politică și spațiul public
ar fi trebuit să existe
semnul egal. Dl. Aristotel Căncescu a pus
semnul egal doar între
politica sa și interesele
personale și de grup,
iar între el și brașoveni a pus în funcțiune
doar o fabrică de

vorbe goale...
Aristotel Căncescu
nu a fost din 1989 și
până în prezent un om
de afaceri, dar este un
politician
prosper,
înstărit... iar pe lângă
acesta au dus-o bine și
alți apropiați ai săi!
Imaginați-vă ce s-ar fi
întâmplat în cazul în
care capacitatea de a
face avere, pe care a
avut-o dl. Căncescu, se
îndrepta cel puțin în ultimii 12 ani spre
brașoveni. Dacă cei
peste un miliard de
euro pe care i-a gestionat ar fi fost folosiţi
în interesul braşovenilor, răspunsul ar fi
unul simplu: fiecare
brașovean ar fi trăit cel
puțin decent. Nu s-ar fi
hrănit cu zăhărelul produs...în ”fabrica vorbelor dulci”.
Susțin un candidat
in-dependent care a
dovedit că are calități

manageriale, că înaintea vorbelor a așezat
faptele, cele care ne
legitimează în spațiul
public, în fața oricărui
brașovean.
Nicolae
Țucunel se află la
vârsta maturității depline, iar faptele îl
recomandă ca pe un om
de onoare! Cuvântul
său nu este o promisiune, ci un angajament
public! El știe că sunt
sute de familii care depind de afacerea sa –
absolut privată și care
nu a implicat niciodată
bani publici, că succesul nu este numai al
său, ci și al angajaților
săi. Un astfel de om
poate să-și ducă la îndeplinire proiectele, el
știe că fiecare brașovean are nevoie de
pâine. O pâine pentru
fiecare
brașovean...
Iată de ce am convingerea că omul sfințește
locul, nu partidul!

Căncescu a fost huiduit după ce
Banii judeţului, tocaţi pe
plimbatul pensionarilor liberali l-a ameninţat pe Nicolae Ţucunel
Reluat după patru ani, programul „Să ne cunoaştem
mai bine”, dedicat pensionarilor, a fost implementat şi
înainte de alegerile din 2008
de către preşedintele Consiliului Judeţean Braşov Aristotel Căncescu. Pentru acest
program, la care ar fi trebuit
să aibă acces în special vârstnicii defavorizaţi, au fost
alocaţi din bugetul judeţului
1,8 milioane de lei. Chiar
dacă preşedintele autorităţii

judeţene se tot plânge că are
un buget sărac, aprobarea
acestei sume destul de consistente a fost făcută fără niciun
fel de lamentare din partea
preşedintelui CJ. Scopul de a
strânge voturi a fost vădit,
mai ales că alte proiecte importante pentru judeţ, cum ar
fi aeroportul sau repararea
unor drumuri judeţene de interes bat pasul pe loc, pe de o
parte că nu sunt bani şi pe de
altă parte că nu există niciun

interes din partea şefului CJ,
care se mulţumeşte doar să
facă promisiuni în campanie
fără a se preocupa de dezvoltarea judeţului.

Şi plimbare, şi masă
Programul este de fapt
campanie electorală pe faţă,
pensionarii fiind plimbaţi la
Mănăstirea Sâmbăta şi la alte
obiective turistice din Ţara
Făgăraşului, după care la finalul drumului, drept recompensă, excursioniştii mai primesc şi câte o masă la Bistroul Consiliului Judeţean sau la
alte restaurante din judeţ.

Pensionari înstăriţi
Raspunde la cele mai pretioase cerinte:
Rafinament si o vasta experienta
Peste 500 de modele de verighete si ceasuri
O colectie deosebita de bijuterii cu diamante
Verighete de 14k si 18k
cu pietre care pot fi
inlocuite cu diamante

Sunt frumoase, sunt
cautate, sunt unicate,
sunt verighetele de la

Jasmin
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La aceste excursii au acces
de fapt doar cei care sunt
membri ai PNL. Oricine
poate constata că nu participă
pensionari amărâţi, ci vin oameni care mai de care mai
aranjaţi, care se vede de la
distanţă că sunt înstăriţi. De
altfel, „masa” de la Bistro se
transformă într-un adevărat
chiolhan. Şeful Consiliului
Judeţean a motivat că proiectul
are la bază nişte chestionare
adresate pensionarilor braşoveni, în care aceştia şi-au
manifestat dorinţa ca administraţia judeţeană să le organizeze mai multe evenimente
şi acţiuni distractive, culturale sau sportive.

Țucunel a fost primit cu multă simpatie, duminică, la Festivalul Narciselor de la Vad

După ce săptămâna trecută
președintele Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, nu a fost recunoscut de
către localnicii din mai multe
comune din județ, în acest
weekend, candidatul USL șia luat măsuri de precauție
atunci când a plecat să-și facă
propagandă electorală. În periplul făcut în câteva comune
din Țara Făgărașului, a fost
însoțit de câțiva bodyguard-zi
cu cefe late și cu ochelari negri
de soare pe ochi.
Chiar și așa, mulțimea adunată la locul de întâlnire nu sa lăsat impresionată de prezența staff-ului electoral al lui
Căncescu și l-a huiduit din
toți rărunchii pe canditatul
USL la președinția Consiliului

Județean. Oamenii s-au arătat
nemulțumiți de faptul că îl văd
pe Căncescu doar din patru în
patru ani la ei în comună, unde
oricum nu se vede nimic nici
măcar în timpul campaniei
elctorale.
Momentul culminat a fost
atins la Poiana Narciselor
când candidatul USL a găsit
de cuviință să-l amenințe public pe contracandidatul său la
șefia CJ, independentul Nicolae Țucunel. „Îl invit pe domnul Căncescu să mă corecteze
dacă parafrazarea mea nu îi
este pe plac. A sunat cam așa:
«într-o lună de zile, cei
îmbrăcați astăzi în alb și verde, foști portocalii, alături de
independenți, veți dispărea din
viața politică». Consilierul

județean Sebastian Grapă a
ales cuvinte mai directe:
«Cine vine în Țara Făgărașului și ne calcă pe bătătură,
îi luăm gâtul cu coasa». Am
înțeles, domnilor, cum vă
faceți campanie electorală, la
fel ca sutele de oameni care vau huiduit în Poiana Narciselor. Am înțeles și de ce
erați însoțiți de gărzi de corp“,
a spus Nicolae Țucunel.
Pe de altă parte, candidatul
independent la președinția CJ,
Nicolae Țucunel s-a bucurat
de atențai și simpatia celor
prezenți al festivalul narciselor
de la Vad. Sute de participanți
la festival i-au strâns mâna și
l-au încurajat pe Țucunel,
asigurându-l de toată suținerea
lor la alegerile din 10 iunie.

