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ALIANȚA USL
S-A RUPT ÎN CJ

Niciun consilier PSD şi
nici vicpreşedintele CJ
Ioan Ochi nu au venit la
ultima ședință a Consiliului Județean, socialdemocrații boicotându-l
astfel pe președintele
Căncescu.
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Cum s-a îmbogăţit
Aristotel Căncescu

u Pentru baronul brașovean, deținător al unei averi de zeci de milioane
paginile 8-9
de euro, politica s-a dovedit a fi o adevărată mină de aur
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BOALA „SĂNĂTĂȚII”

Sistemul de sănătate brașovean, aflat în administrarea Consiliului Județean, a fost adus la faliment, în timp ce camarila
președintelui Căncescu a
primit peste 100 de milioane de euro din buget.
PAG. 4-5

PROIECTE
ELECTORALE

Candidatul independent
la președinția Consiliului
Județean, Nicolae Țucunel, își prezintă principalele proiecte. Sloganul
său este: „PROsperitate,
PROgres, PROtecție în
județul Brașov”.
PAG. 6-7

INVESTIȚIE

Omul de afaceri braşovean Tudor Neculoiu, proprietarul grupului de firme
Sergiana, va investi două
milioane de euro într-o
instalaţie de biogaz.
PAG. 10

Ţucunel, pe primul loc
în opţiunile braşovenilor
Conform unui sondaj intern comandat de liberalii
brașoveni, realizat pe un
eșantion de 1.360 de persoane, candidatul independent la funcția de președinte la
Consiliului Județean, Nicolae Țucunel, l-a devansat pe
contracandidatul său Aristotel Căncescu cu peste șase
procente. Sursele din PNL
Brașov, care ne-au pus la
dispoziție rezultatele sondajului, susțin că în ultima
perioadă, președintele par-

tidului este foarte agitat,
încercând toate stratagemele
pentru a recupera terenul
pierdut. De altfel, aproape în
permanență, dă comenzi
telefonice angajaților trustului său de presă. Lucru fără
prea mare efect, având în
vedere audiențele modeste
ale televiziunilor pe care le
patronează. Necazul cel mai
mare pentru Căncescu este
că nici măcar aliații de la
PSD nu îl susțin, mulți dintre
social democrații candidați la

primăriile
din
județ
sfătuindu-și susținătorii să
voteze cu fostul loc coleg de
partid Nicolae Țucunel. Sondajul citat îl indică drept
câștigător al cursei pentru
șefia județului pe Nicolae
Țucunel (independent) cu
39,2%, urmat de Aristotel
Căncescu (PNL) cu 32,7%.
Următorii candidați, în topul
preferințelor brașovenilor, se
află la mare distanță: Ionel
Fliundra (PPDD) – 4,3% și
Attila Kovacs (UDMR) –

3,1%. La primăria Brașov lucrurile sunt și mai clar
tranșate, George Scripcaru
(PD-L) având un procent
aproape dublu în privința
intențiilor de vot față de
contracandidatul său,
Cătăli Leonte (PSD).
Intențiile de vot pentru
Consiliului Local sunt: USL
- 42,3%, PDL - 33,5%, PPDD - 4,8%, UDMR 4,6%, PRM - 4,1%, candidatul independent Stoica
Enache - 3,9%
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Nouă şcoli din Braşov vor beneficia de echipamente performante pentru
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii. Reprezentanţii Primăriei au
semnat săptămâna trecută, la Alba Iulia, contractul de finanţare pentru un proiect
în valoare de 3,945 milioane lei.

www.gazetabrasovului.ro

Alinaţa USL, ruptă la nivelul
Consiliului Judeţean Braşov
Ședinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean, de
marțea trecută, a fost
amânată din cauza lipsei de
cvorum, după ce cu o
săptămâna înainte s-a luat
aceeaşi decizie. Preşedintele
CJ, Aristotel Căncescu, a
susţinut că va convoca o
şedinţă pentru joi, însă,
după ce i-a mobilizat pe toţi
membrii PNL să dea telefoane la colegi, a stabilit o
nouă
şedinţă
tot
pentrumarți, două pre mai
târziu.
Niciun consilier PSD şi
nici vicpreşedintele CJ Ioan
Ochi nu au venit la şedinţa
de la ora prânzului. Totuşi,
plenul s-a ţinut, venind
„întăriri“
din
partea
vicepreşedintelui Attila Kovacs şi consilierului liberal
Cristian Drăghici, care nu
participase la întrunirea de
la ora 10.00, din cauza unor
probleme de sănătate.

PDL nu a vrut
să voteze proiectele
populiste
Inițial, la plen nu au fost
prezenţi decât 14 consilieri
din partea PNL, Ştefan
Aranyosi,
din
partea
UDMR, şi doar doi aleşi din
partea
PDL,
Dorin
Lixăndroiu
şi
Silviu
Hârşoveanu. Liderul consilierilor judeţeni democrat
liberali, Mihai Veştea, a precizat încă de vinerea trecută

Căncescu, acuzat că îşi
taie singur bannerele
De la începutul campaniei electorale bannerele, PDL, PSD, PNL,
USL și cele ale lui
Țucunel din municipiu şi
judeţ sunt tăiate sistematic. Conform www.wikibrasov.wordpress.com,
este vorba despre o strategie a lui Căncescu, prin
care să iasă victimă a
pedelistilor dar și să-și
saboteze „colegii” de
alianță din PSD, care, în
secret, l-ar sprijini pe principalul său contracandidat
la
șefia
Consiliului
Județean, independentul
Nicolae Țucunel.

Dotaţi cu catere
legate de bastoane
telescopice
După ce a fost amânată de două ori din lipsă de cvorum, ședința de consiliu
județean s-a ținut cu o parte dintre consilierii susținători ai lui Căncescu

că reprezentanţii formaţiunii
nu s-au prezentat la şedinţă ,
pentru că pe ordinea de zi ar
fi proiecte de hotărâri catalogate drept populiste sau
„redactate în bătaie de joc“.
Reprezentanţii
PDL
Braşov au explicat că au
decis să nu participe la
această şedinţă, care era de
altfel ultima din actualul
mandat al lui Căncescu,
fiindcă pe ordinea de zi au
fost introduse fel de fel de
proiecte populiste, doar
pentru
ca
Aristotel
Căncescu să mai atragă
simpatizanţi pe ultima sută
de metri. „E bine că
preşedintele CJ s-a apucat
de treabă după 12 ani, la
sfârşit de mandat. Noi cre-

dem că era normal să finalizeze investiţiile începute şi
să nu înceapă altele acum.
Nu este normal ca acum,
când mai sunt câteva
săptămâni până la alegeri să
faci alocări şi angajări pentru
diferite
proiecte.
Componenţa CJ va fi alta
din 10 iunie şi indiferent
cine va prelua puterea, e
normal să fie lăsat să
pornească proiectele pe care
şi le propune. E dreptul
celor care vin în Consiliu să
creeze programul şi politica
administraţiei judeţene pe
următorii patru ani. S-a
trezit că face exproprieri
pentru aeroport, când deja a
lansat licitaţia pentru
construcţie. Deci se vede că

abordarea acestui proiect
este pur de campanie“, a
precizat Mihai Veştea, liderul consilierilor judeţeni
PDL.

Şedinţă
de 20 de minute
Totuși, după sosirea
„întăririlor”,
numărul
aleşilor judeţeni cu drept de
vot a ajuns la 19, astfel că
şedinţa extraordinară a CJ
Braşov s-a ținut. A durat
aproximativ 20 de minute,
timp în care cei 19 consilieri
au votat pe „bandă rulantă”
cele 43 de proiecte incluse
pe ordinea de zi, precum şi
alte 24 propuse la capitolul
„Diverse”.

Blogul citat dezvăluie că
Aristotel Cancescu a
încheiat o înțelegere cu
Dorin Lazăr Maior să taie
bannerele tuturor. Acesta
și-a făcut trei echipaje,
dotate cu catere legate pe
bastoane telescopice și
care cutreieră județul după
ora 01:00. Blogul mai
arată că punctul de plecare
al echipelor de „tăietori”
de bannere îl reprezintă
fast-food-ul „Panini” de
lângă Cinema Astra, de
unde aceștia își cumpăra
senvișurile pentru drum.

Prietenia dintre
Maior şi Căncescu
Președintele Blocului
Național
al
Revoluționarilor, Dorin
Lazăr Maior, personaj
contestat și implicat în
dosare de șantaj și alte

Scântei în USL: Niţă îl atacă din nou pe Căncescu
din Țara Făgărașului, Niță
a atacat clientela politică a
Consiliului Județean condus de Aristotel Căncescu
și, în special, pe protejatul
acestuia Sebastian Grapă,
chiar dacă nu l-a nominalizat direct. Consilierul
județean Grapă a câștigat
mai multe milioane de euro
din contracte pe bani publici în zona Făgărașului,
fiind omul de încredere al
lui Căncescu.

Săptămâna trecută, la
lansarea candidatilor PSD la
primăriile
din
Țara
Făgărașului,
Constantin
Niță, președintele socialdemocraților brașoveni și-a
atacat dur colegii de alianță
de la Partidul Național Liberal. El a acuzat clientela
politică a Consiliului
Județean din Făgăraș de
„fărădelegi”.

USL nu funcţionează
în judeţ
De
altfel,
înaintea
depunerii
listelor
cu
candidați, filiala USL
Braşov s-a aflat în pragul
dezintegrării. Atunci, Niță a
acceptat în ultimul miment,
datorită intervenției conducerii centrale a partidului, să
renunţe la întocmirea unor
liste separate şi să-şi pună
semnătura pe cele ale USL
pentru Consiliul local şi
Consiliul Judeţean Braşov.
Însă, în majoritatea celorlalte localităţi ale judeţului
candidaţii PSD îi au ca principali adversari pe cei din

Clientela politică
condusă de
„un anumit domn”
Alianţa PNL-PC, ceea ce
face ca, practice, USL să nu
funcționeze în județul
Brașov.

Niţă se consideră
înşelat de Căncescu
Și în momentul depunerii
candidaturilor, Niță l-a atacat direct pe Căncescu,
acuzându-l de „atitudine
incalificabilă” și „totală
lipsă de respect pentru
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PSD”, președintele socialdemocrat dezvăluind că
omologul său „nu a respectat nimic din protocolul
încheiat la nivel naţional,
pretinzând mai multe locuri
eligibile decât i se cuveneau
PNL-ului”.

Căncescu şi Grapă,
vizaţi de Niţă
Săptămâna trecută, cu
ocazia lansării candidaților

„Eu cred că dacă Mihai
Popa (n.r. candidatul PSD
la Primăria Făgăraș) avea
banii pe care i-a avut domnul primar, având în vedere
că a fost ajutat foarte mult
de Consiliul Județean, eu
cred că făcea mult mai
multe lucruri. Și aici este
vorba de o clientelă politică
în
zona
Făgărașului
condusă de un anumit
domn, căruia nu-i dau nu-
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mele din respect pentru
dumneavoastră nu pentru
el. Cred ca altfel stăteau lucrurile în Țara Făgărașului
și în Făgăraș… dacă Mihai
Popa ar fi fost primar și
putea să aibă aceste fonduri
pe mână”, a declarat Niță.

„Fărădelegile făcute
de ceilalţi”
Președintele
PSD
Brașov a plusat în finalul
intervenției
sale
acuzându-i pe cei care au
condus Făgărașul (n.r. primarul Făgărașului este
Sorin Mânduc, membru
PNL, fost director în
trustul de presă controlat
de Căncescu) de hoție și
minciună. „Noi trebuie să
scoatem la iveală toate
fărădelegile făcute de
ceilalți… responsabilitatea de a aduce în față cei
mai buni oameni. De a
aduce profesioniști nu
diletanți. Să aducem în
față oameni corecți, nu pe
cei care fură sau mint”, a
mai spus Niță.

infracțiuni, a fost acceptat
ca invitat permanent la
ședințele
Consiliului
Județean. În ședința de
plen în care s-a votat
această hotărâre, vicepreședintele CJ, Ion Ochi,
membru PSD la fel ca și
Maior, l-a contestat pe
șeful
revoluționarilor,
însă președintele CJ, Aristotel Căncescu, a supus repede la vot cererea, care a
fost aprobată cu o „majoritate” de 14 voturi din
35. De altfel, Dorin Lazăr
Maior este un fel de „invitat permanent” și la emisiunile
posturilor
de
televiziune deținute de
Aristotel Căncescu.

Cine taie bannerele
în zona Făgăraş
Și în zona Făgărașului,
bannerele sunt tăiate sistematic.
www.wikibrasov.wordpress.com îl
acuză pe Sebastian Grapă,
mâna dreaptă a lui
Căncescu în partid și organizatorul campaniei în
zonă, că nu ar fi străin de
aceste acțiuni. „În Tara
Făgăraşului, Sebastian
Grapă se ocupă cu tăierea
bannerelor adversarilor
politici. Iar la cât de prost
este, își ia și fetițele cu el
la astfel de operațiuni. De
exemplu, sâmbătă dupăamiază a dat târcoale cu o
mașină a primăriei pe
lângă cel mai mare banner
din Făgăraș, cel de lângă
piață. Fugărit de cei care
păzeau bannerul el s-a întors în noaptea de sâmbătă
spre duminică și l-a tăiat”,
arată blogul.

650 de militari
braşoveni,
în Afganistan
Militarii brașoveni vor
acţiona timp de şase luni
în Regiunea Zabul din
Sudul Afganistanului. Toţi
militarii care vor ajunge în
teatrul afgan de operaţiuni
au trecut prin mai multe
cicluri de pregătire pentru
a face faţă rigorilor misiunii. Majoritatea se află la
cea de-a doua misiune şi
îşi doresc ca şi de această
dată să se întoarcă în
formulă
completă.
Brigada 2 Vânători de
Munte este prima mare
unitate din Forţele Terestre ale Armatei României
care a efectuat un ciclu
complet de rotaţie în
teatrul de operaţii din Afganistan a batalioanelor
sale de manevră. Militarii
îşi vor începe misiunea în
data de 10 iunie. În
teatrele de operaţii din Afganistan sunt peste 1.800
de militari români, misiunile în zonele cu probleme
urmând să continue cel
puţin încă doi ani.

www.gazetabrasovului.ro

Braşovul şi Râşnovul sunt singurele localităţi din judeţ care au transmis Comisariatului Judeţean al
Gărzii Naţionale de Mediu informaţii despre locurile de picnic pe teritoriul lor. La începutul lunii mai,
reprezentanţii Gărzii au anunţat că vor să întocmească o hartă a locurilor de picnic care să poată fi
utilizată atît de cetăţeni cât şi de instituţiile de verificare.
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Bătaie cu iz electoral într-un bar din Ticuş
u Incidentul care s-a
soldat cu șase răniți, sa petercut la începutul
săptămânii trecute întrun bar din Ticuş, administrat
de
fiul
actualului primar al comunei.

Nu a fost bătaie
electorală

Se pare că scandalul a
pornit după ce mai mulţi indivizi au intrat în local şi sau contrat cu barmaniţa pe
teme politice. Agresorii s-au
enervat teribil când au auzit
că femeia îl susţine pe actualul primar din partea PDL,
în loc să voteze cu preferatul lor, candidat din partea
USL.

Primarul din Ticuş
îşi acuză
contracandidatul
Primarul din Ticuş, fost
candidat PNG în 2008, actualmente candidat PD-L
spune că bătaia a fost clar
pusă la cale de contracandidatul său, Emil Mircea
Şchiopea, consilier local şi
candidat USL la fotoliul de
primar.
„Cei patru au venit la
barul fiului mei împreună
cu Şchiopea, cu o dubă. Ei
au intrat în bar, iar
Şchiopea a rămas la

Primarul localității Ticuș, Ioan Sima (medalion)
susține că nu are nicio implicare în scandalul din barul fiului său

maşină. Era ora 23.30. Au
cerut o bere şi 50 de ml de
coniac. S-au luat de fata de
la bar şi au întrebat de ce
nu sunt pahare de unică
folosinţă. Apoi au întrebato de ce nu are ecuson. În
final, au întrebat care primar este mai bun. Când oamenii m-au nominalizat pe
mine, au început să
lovească. Au dat în fata
care nu are nici măcar 50
de kilograme. Unul dintre
ei avea un box de metal.
Doi au dat, iar ceilalţi doi sau uitat. Se vede clar pe

imagini ce s-a întâmplat.
Cei patru sunt din Hoghiz,
nici măcar nu votează aici.
După scandal au fugit întro curte, unde eu şi fiul meu
i-am depistat. Au început să
arunce cu pietre în noi. De
acolo i-a luat poliţia. Nu
ştiu dacă îi prindeau dacă
noi nu îi urmăream. Nu e
primul incident pe care îl
am cu domnul Şchiopea.
Acum doi ani maşina fiului
meu a fost zgâriată. I-au
scris pe ea «Bulangiu».
Sunt nişte interlopi. Nu este
posibil să loveşti în halul

ăla
nişte
oameni
nevinovaţi", ne-a declarat
Ioan Sima primarul din
Ticuş.
Emil Mircea Şchiopea nu
a putut fi contactat pentru
un punct de vedere. Din
relatările
televiziunilor
reiese să bărbarul ar fi spus
că scandalul nu are valenţe
electorale şi că cei patru indivizi ar fi fost provocaţi. Şi
suspecţii susţin acelaşi
lucru. Se jură că nu ei au
pornit scandalul. Ancheta
poliţiei este în plină
desfăşurare.

„Incidentul nu are legătură
cu campania electorală. Cei
patru suspecţi fuseseră la
ziua unui amic, după care au
luat barurile la rând. La locul
incidentului ar fi cerut un pachet de ţigări şi nu le-ar fi
convenit cum au fost serviţi.
În starea în care erau a fost
suficientă o mică scânteie,
pentru a izbucni incidentul.
Doi dintre suspecţi, care au
antecedente penale pentru
fapte cu violenţă au fost
reţinuţi", a declarat comisar
şef Ion Necşulescu, şeful de
cabinet al şeful Poliţiei
Braşov. Magistraţii de la
Judecătoria Rupea au decis
să-i trimită după gratii agresori. „S-a stabilit că F.Constantin. în vârstă de 35 ani,

u Cazul va fi analizat în cadrul USL
Totuşi, cazul de la Ticuş va fi discutat şi în interiorul
USL, dacă se dovedeşte că Emil Şchiopea este implicat în acest scandal. „Voi solicita o întâlnire cu
poliţia pentru a mă informa cu privire la acest incident, mai ales în calitatea de preşedinte ATOP pe
care o am. Dacă cele apărute în presă se confirmă
şi candidatul nostru are vreo legătură cu acest scandal problema va fi discutată în interiorul USL", nea declarat Claudiu Coman, vicepreşedinte PNL
Braşov şi preşedinte al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov.

Campusul şcolar de pe Carierei va fi gata în 2013
u Primarul George
Scripcaru a verificat
modul în care se
desfăşoară lucrările la
campusul
preşcolar
care va fi construit în
locul fostului Liceu Auto.
În prima etapă au început
lucrările de reabilitare a
creşei de 150 de locuri care
va face parte din campus, iar
în etapa a doua urmează
grădiniţa cu program prelungit, pentru care în această
perioadă se desfăşoară procedura de elaborare a
documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
Campusul va deservi zona
Bartolomeu – Avram Iancu –
Carierei, iar investiţia totală
este estimată la aproximativ
3 milioane de euro, asigurată
atât din fonduri de la Guvern,
cât şi din fonduri locale.
„Ne dorim să creăm un
centru integrat, inclusiv cu
sediu administrativ, terenuri
de sport şi spaţii de joacă
pentru copii, precum şi alte
funcţiuni complementare.
Este cel mai mare şi mai
complex centru care reuneşte
creşă şi grădiniţă în Braşov.
Consider că prin acest
proiect ne respectăm o
promisiune pe care le-am
făcut cetăţenilor din această
zonă, aceea de a le asigura

„Deja au început lucrările
la această creşă, într-o primă
fază se lucrează la fundaţii şi
structura de rezitenţă a acestei clădiri. Lucrările vor dura
12 luni, astfel că începând cu
1 septembrie 2013 această
creşă va fi dată în folosinţă,
iar copii din această zonă vor
avea la dispoziţie cele mai
moderne condiţii pentru
educaţie“, a declarat primarul
George Scripcaru.
Creşa nr 1 va fi de fapt cea
de-a opta creşă din municipiul Braşov, în prezent fiind
disponibile 650 de locuri, în
şapte creşe, construite sau reabilitate după anul 2004.

Grădiniţa, construită
din temelii
cele mai bune condiţii de
educaţie copiilor din zona
Carierei şi Bartolomeu “, a
declarat primarul George
Scripcaru.

Creşă ecologică
cu 150 de locuri
Creşa va fi amenajată în
Corpul B al clădirii fostului
liceu. Clădirea are două
niveluri şi o suprafaţă
desfăşurată de 1.700 mp,
spaţiu suficient pentru a
asigura toate condiţiile de îngrijire celor 150 de copii.
Creşa nr. 1 de pe strada
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Carierei se va întinde pe o
suprafaţă totală de 3.200 de
mp, cu o amprentă la sol de
846 de metri. Dotările vor fi
conforme celor mai înalte şi
moderne standarde europene. Clădirea va fi şi
ecologică. În afară de izolare
termică, construcţia va beneficia şi de un sistem de
încălzire prin panouri solare,
pentru apa caldă.
Afară. amenajările vor
cuprinde un loc de joacă de
aproximativ 800 de metri
pătraţi şi spaţii verzi cu 50 de
pomi fructiferi din diferite
specii.

Grădiniţa cu program prelungit va fi o construcţie
nouă, finanţată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)
prin Programul privind Reforma Educaţiei Timpurii în
România, aprobat prin HG
1.454/2007. Fondurile pentru
acest program provin dintrun acord de împrumut între
Guvernul României şi Banca
Europeană pentru Investiţii.
Pentru Braşov, finanţarea
este de peste 2 milioane de
euro, însă va fi stabilită cu
exactitate după realizarea
studiului de fezabilitate.

www.gazetabrasovului.ro

din localitatea Hoghiz, a
lovit cu pumnul barmaniţa
localului şi încă trei persoane, cauzându-le fiecaruia
dintre acestea leziuni ce
necesită pentru vindecare 89 zile de îngrijiri medicale,
iar C. Marian în vârstă de 33
ani, din localitatea Hoghiz, a
lovit cu pumnul şi un box,
trei persoane cauzându-le
acestora leziuni ce necesită
pentru vindecare între 7 şi 14
zile de îngrijiri medicale“, se
arată în comunicatul IPJ
Braşov. După ce au examinat probele, magistraţii au
emis mandate de arestare
preventivă pentru 29 de zile
pentru ultraj contra bunelor
moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Cei
doi se află în Centrul de
Reţinere şi Arest Preventiv al
I.P.J. Braşov.

Clădirea va avea două
niveluri şi va oferi suficient
spaţiu pentru 200 de copii,
adică zece grupe de
preşcolari. Imobilul va avea
o suprafaţă desfăşurată de
aproape 2.020 mp, ceea ce
înseamnă 10,10 mp/copil. Ea
va asigura toate condiţiile
impuse de noile reglementări
apărute după aderarea
României la Uniunea Europeană (în decursul anului
2007), privind educaţia copiilor preşcolari, prin diversificarea
activităţilor
şi
aptitudinilor pentru care sunt
pregătiţi aceştia. Conform
actualei programe, sunt
prevăzute activităţi de informatică,
gimnastică,
cunoştinţele naturii, activităţi
artistice (muzică, pictură,
dans), limbi străine etc. iar
imobilul va asigura buna
desfăşurare a tuturor acestor
activităţi.
În curte vor fi amenajate
două terenuri de sport, două
terenuri de joacă dotate cu
dale de cauciuc şi borduri
elastice, spaţii verzi.
„Suntem în faza elaborării
documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de
construire, apoi, Ministerul
Educaţiei va scoate la
licitaţie lucrările. Ne dorim
ca lucrările de construire să
înceapă în cel mai scurt
timp“, a precizat primarul.

Drumul dintre
Crizbav şi
Dumbrăviţa
va fi asfaltat
Primăria Crizbav a
obţinut finanţarea necesară pentru asfaltarea
drumului comunal Crizbav-Dumbrăviţa.
Edilii au întocmit
proiectul şi studiul de
fezabilitate, iar Ministerul Dezvoltării a stabilit
constructorul în urma
unei licitaţii desfăşurate
acum două săptămâni.
Valoarea lucrărilor se
ridică la 4,6 milioane lei
şi sunt finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
(PNDI).
„Pe lângă proiectele
europene deja accesate
am obţinut finanţarea
necesară pentru asfaltarea
drumului dintre Crizbav
şi Dumbrăviţa. Drumul
are o lungime de 4.4 km
şi va fi reabilitat în totalitate. Tot în cadrul acestui
proiect am convins Ministerul Dezvoltării de
necesitatea asfaltării drumului care duce în zona
turistică Valea Mare, pe o
lungime de 2.2 km.
Lucrările vor începe în
cel mai scurt timp” a explicat Balaşi Sorin, primarul comunei Crizbav.

www.gazetabrasovului.ro

Gazeta Braşovului l Săptămâna 30 mai - 4 iunie

4

ANCHETĂ

Nimic nu l-a împiedicat pe Căncescu să investească în spitale. Putea să cumpere
echipamente, ambulanţe, să le renoveze. De ce n-a făcut-o? Pentru propagandă. A vrut
să-şi creeze o imagine de unul care se bate cu o conspiraţie guvernamentală în timp ce
îngrăşa conturile camarilei cu sute de milioane de euro.

Diagnosticul

Căncescu:

uSistemul de sănătate brașovean a fost adus
a primit peste 100 de milioane de euro din buget
Aristotel Căncescu este
neputincios. Ne-o spune
chiar el ori de câte ori are
ocazia. Ba, nu-l lasă unii sa
facă aeroportul şi se apucă
de bocit la televizor dar nul doare inima să dea milioane de euro colegului său
de coaliţie, Ion Diniţă pentru
lucrări fantomă. Ba unii nul lasă să construiască un Spital Clinic de Urgenţă şi se
apucă să-şi strige neputinţă
în piaţa publică fără să
spună un cuvânt că i-a dat
ilegal 17 milioane de euro
lui Sebastian Grapă din
Bugetul Consiliului Judeţean.
Că nu are bani şi este
neputincios, auzim de 12 ani
de la preşedintele Consiliului Judeţean Braşov. De fapt
sunt bani pentru firmele camarilei sale formate, în principal, din oamenii de afaceri
Ion Diniţă, Sebastian Grapă
şi Gabriel Bâgiu. Iar în ceea
ce priveşte neputinţa, ea se
transformă într-o activitate
febrilă când este vorba să
dea bani degeaba din bugetul judeţean celor enumeraţi
mai sus.

Spitalul de la
Hărman, promisiune
neonorată
În 2006, la Hărman, Aristotel Căncescu a „inaugurat”
lucrările pentru un Spital
Clinic de Urgenţă. De fapt a
tăiat o panglică şi a „aruncat” numeroase promisiuni:
„Investiţia totală este de 40
de milioane de euro... Spitalul Clinic de Urgenţă
Hărman va avea 415 paturi,
11 clădiri interconectate, 22
de săli de consultaţii, 12 săli
de operaţie, secţii de neurochirurgie, cardiologie,
traumatologie, chirurgie
plastică şi altele. Dotarea cu
aparatură
de
ultimă
generaţie va permite efectuarea a 1.600 de operaţii pe

lună, a 9.000 de consultaţii
pe lună, a 30.000 de
consultaţii cu raze X, a
3.500 de mamografii, a
30.000 de tomografii, a 900
de analize speciale şi internarea a peste 3.500 de
pacienţi lunar. În cele din
urmă am hotărât în cadrul
CJ vânzarea spitalelor
Mârzescu, de Oncologie şi
Dermatologie ... Numai din
vânzarea Spitalului Mârzescu am putea obţine 30 de
milioane de euro, sumă
necesară pentru finanţarea
investiţiei de la Hărman ...”,
declara Căncescu în presa
vremii. Nimic din toate
acestea nu s-au împlinit.
Doar simplă propagandă
care să acopere „îngrăşarea”
conturilor penelistului Sebastian Grapă. Ca să vă
faceţi o idee asupra balivernelor lui Căncescu, el dorea
să vândă Spitalul Mârzescu
cu 30 de milioane de euro!
În fapt, dorea să înstrăineze
ceva ce nu-i apartine!

abilitate al Spitalului de la
Hărman au fost
plătite 5 milioane
de euro iar pentru
spitalul
privat
doar 100.000 de
euro!
La Hărman, ministrul Nicolaescu a
„pompat” 3 milioane
de euro iar asociatul,
compania Ibadesa 2
milioane, pe care
acum îi vrea înapoi.
Pe ce s-au dus atâtea
milioane de euro ??
Reprezentantii
Ibadesa, adusi la
exasperare
Pentru realizarea
Spitalului de la
Hărman, Consiliul
Judeţean s-a asociat
cu firma spaniolă,
Ibadesa, cu o activitate de 25 de ani şi
care a con-

Costuri
fantasmagorice
În ceea ce priveşte costurile propuse pentru construirea Spitalului de la
Hărman, acestea sunt fantasmagorice. În 2006,
Căncescu iar în 2008, ministrul liberal al Sănătăţii,
Eugen Nicolaescu, ne
spuneau că acest spital va
costa nici mai mult nici mai
puţin 40 de milioane de
euro. Spre comparaţie, luna
aceasta se va deschide în
Braşov un spital privat de
oncologie nou-nouț cu 24 de
milioane de euro din care,
mai mult de jumătate din
sumă este costul efectiv al
celor 42 de tone de echipamente ultramoderne aduse
la Brasov. Iar ca această
comparaţie să fie completă
menţionăm că pentru
Proiectul şi Studiul de Fez-

struit
spitale în
peste 35 de ţări.
După 4 ani de
colaborări,
în
2010,
reprezentantul spaniol a declarat referitor la colaborarea cu Aristotel Căncescu:
„nu ne-am confruntat
niciodată cu o asemenea
situaţie!”. Președintele CJ
Brașov a uitat să-şi onoreze
obligaţiile din contractul de
asociere, ducându-i la exas-

perare pe asociaţii spanioli. „Am derulat o
serie de lucrări de
proiectare, precum şi
studii de fezabilitate,
dar nu a fost onorat nimic
din acest contract”. De ce nu
şi-a respectat Căncescu
obligaţiile din contract? Din
motive de propagandă. Până

î n
2009, liberalii
au fost la guvernare. Cu
toate acestea, Căncescu nu a
reuşit să facă mai mult pentru spital decât o tăiere de
panglică.

Nu a fost în stare, dar
mai vrea o dată
În 2008, ministrul liberal
Nicolaescu a efectuat o

vizită
la
Braşov în
care a dat
asigurări că
spitalul se
va
face:
„Am venit să vă asigur, încă
odată, că această investiţie
va fi realizată. Vorbim de un
proiect care mai include încă
12 astfel de spitale în ţară.
Dacă aş avea de ales, oricum
aş pune Braşovul pe primul

Căncescu s-a folosit de situaţia dezastruoasă din spitale pentru a da vina pe guvernanţi.Gazeta Braşovului l Săptămâna 30 mai - 4 iunie
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spitalelor din judeţ, investiţii în echipamente. Nici una dintre aceste promisiuni nu a fost îndeplinită

administraţiei

IMPOTENTĂ
,

la faliment, în timp ce camarila președintelui CJ

Singurele realizări ale lui Aristotel Căncescu în domeniul sistemului de sănătate județean: porpagandă ieftină și promisiuni neonorate

loc în ordinea celor care
merită această investiţie,
pentru că aici s-au făcut cele
mai mari investiţii în sistemul de sănătate”. Cu bani
şi sprijin de la Guvern, cel
care acum cere voturi pentru
al patrulea mandat nu a fost
în stare să construiască spitalul. Iar când liberalii au
plecat de la guvernare, a ales
să-şi folosească neputinţa ca
armă electorală împotriva
Guvernului. Nu l-a mai intersat construirea spitalului
ci cum să-şi creeze o imagine de victimă care nu este
lăsată să construiască.
Propagandă ieftină.

Ministerul Sănătăţii sau de
Consiliul Judeţean nu avem
cum să punem în funcţiune
aceste aparate”. Cu alte cuvinte a recunoscut că
instituţia condusă de el
putea să dea bani de
reparaţii dar striga după bani
de la Ministerul Sănătăţii! A
fost aşa de cinic la adresa
bolnavilor încât a preferat să
de bani camarilei sale decât
să repare aparatele. Ion
Diniţă, Sebastian Grapă şi
Gabriel Băgiu au primit
peste 100 de milioane de
euro de la CJ în ultimii ani
dar Căncescu n-a vrut să dea
300.000 de lei pentru bolnavi!

100 de milioane
de euro pentru
„prieteni”, nimic
pentru bolnavi

A aşteptat ca
spitalele să fie
închise

Tot în seria temelor de
propagandă născute din
impotența managerială a actualului șef al județului se
înscrie şi cazul celor trei
aparate stricate de la Spitalul
Judeţean. În 2010, Aristotel
Căncescu critica faptul că
nu se mai alocau fonduri la
Spitalul Judeţean iar partea
tragică era că trei aparate
foarte scumpe stau stricate
pentru că sunt necesari
300.000 de lei pentru a fi
reparate. „Reparaţiile pentru
aceste aparate sunt deosebit
de costisitoare şi nu se pot
asigura prin Casa de
Asigurări de Sănătate. În
lipsă de fonduri alocate de

Închiderea spitalelor a
fost folosită de Căncescu tot
ca o temă de victimizare
pentru a putea da nestingherit bani camarilei. Ca
administrator al spitalelor,
Căncescu avea obligaţia să
asigure
functionalitatea
acestora, insa a preferat să
spună ca aceste spitale nu au
medici, asistente ca sunt un
dezastru, altfel spus, că trebuiesc închise. În loc să
meargă să explice, pe bază
de studii si date sigure, că
închiderea pune în pericol
sănătatea braşovenilor. A
stat linistit până s-au închis,
după care, a urmat încurajarea caragielească, ,,dăi și

luptă coane Căncescu”. A
făcut nenumărate mitinguri
de prostit mulţimea, pline de
vorbărie fără rost. În acest
timp, pe tăcute, a direcţionat
bani
către
propria-i
camarilă.

Zugrăveală de
6 milioane de euro!
Dar cel mai bun exemplu
de bătaie de joc la adresa
banilor publici şi dezinteres
faţă de situaţia bolnavilor o
reprezintă renovarea Spitalului Judeţean. De fapt a
unei treimi din el, Căncescu
nefiind în stare să finalizeze
nici acest lucru. Pentru
zugrăvirea unei treimi din
Spitalul Judeţean Aristotel
Căncescu a reuşit performanţa să cheltuie 6 milioane
de euro!
„Este cea mai mare
investiţie care s-a făcut în
sectorul sănătăţii într-un spital din judeţul Braşov. Cu
cele 6 milioane de euro pe
care le-am alocat de la bugetul CJ o să aducem acest spital la nivel de Uniune
Europeană” declara Căncescu plin de el.
La 500 de euro, cât costă
metrul pătrat de construcţie,
cu aceşti bani s-ar fi putut
construi jumătate de spital!
Din cei 6 milioane de euro
nu s-au cumpărat echipamente sau alte dotări pentru
spital. Doar s-au schimbat
câteva uși, gresie, faianță şi
s-a zugrăvit.

Ca majoritatea proiectelor mari promise de Căncescu, Spitalul de la Hărman nu a
însemnat decât scandal și bani aruncați fără rost

u Chiar trebuie să mai plătim?
Cel mai bine caracterizează cei 12 ani de mandat ai lui Căncescu,
declarația lui în cazul plăţii despăgubirilor către Ibadesa: „Asta este situaţia.
Trebuie să plătim!”. Mai vrem să plătim încă 4 ani neputinţele lui Aristotel
Căncescu? Nu de alta dar în 12 ani de mandat a avut 1 miliard de euro la
dispoziţie şi n-a lăsat nimic concret în urmă. Doar o camarilă bogată şi 200
de milioane de euro datorie pe care braşovenii trebuie să o plătească în
următorii 30 de ani. Chiar merită să-i mai îmbogăţim pe Ion Diniţă, Sebastian Grapa, Gabriel Bâgiu şi „mentorul” lor Aristotel Căncescu?

Gazeta Braşovului l Săptămâna 30 mai - 4 iunie

6

ALEGERI 2012

„Sunt dezamăgit de acţiunile iraţionale de vandalizare a bannerelor electorale, de o sălbăticie ce nu
s-a mai întâlnit în campaniile electorale trecute. Această campanie de distrugere este realizată de
reprezentanţii ai PNL şi este dirijată personal de preşedintele Aristotel Căncescu. Este limpede pentru toată lumea că domnului Căncescu îi este extrem de teamă că pierde funcţia pe care o deţine.“

Proiectele lui Ţucunel
u În perioada mandatului
meu doresc să aduc PROsperitatea, PROgresul și
PROtecţia
în
judeţul
Braşov

PROSPERITATE
Economie
Parcuri Industriale
rentabile

Consolidarea şi rentabilizarea parcurilor industriale
şi a celorlalte structuri de
sprijinire a afacerilor din
judeţul Braşov – Carfil,
Metrom, Făgăraş, Victoria,
Incubatorul Braşov, Feldioara, Ghimbav, Prejmer,
Zărneşti
u Parcurile industriale
Carfil si Metrom din Braşov
sunt subexploatate şi nevalorificate.
Ele aparţin direct de Consiliul Judeţean şi pot produce
profituri.
u Nu sunt de acord cu vânzarea parcurilor industriale
propusă de actuala conducere
a Consiliului Judeţean
Venituri la bugetul
judeţului

Înfiinţarea unei Companii
de Investiţii a judeţului
Braşov care să fie purtătorul
investiţiilor realizate de CJ
u Consiliul Judeţean poate
deveni un jucător activ în
viaţa economică a judeţului
prin parteneriate public private şi proiecte proprii care să
genereze venituri la bugetul
judeţului precum şi locuri de
muncă pentru locuitorii
judeţului Braşov
u Consilprest este o societate comercială care are în
administrare
Complexul
„Agrement” şi localul Bistro
2000, şi care PRIMEŞTE
BANI DE LA CONSILIUL
JUDEŢEAN, deşi această societate comercială ar putea
avea profit
Încurajarea investiţiilor

Poziţionarea Braşovului pe
harta investiţională a Europei
ca alternativă viabilă pentru
dezvoltarea unei afaceri în
Europa de Est şi prima
alegere în România.
Atragerea de investiţii în
domeniile prioritare pentru
Braşov – turism, industrie
auto, industria lemnului, IT,
energii regenerabile, etc.
u Crearea unei hărți a
oportunităților de investiții în
județul Braşov
u Înfințarea unui centru de
asistenţă pentru investitori în
vederea obținerii autorizațiilor
și avizelor necesare demarării
activităților economice in
județ
Stimularea antreprenoriatului braşovean

Stimularea spiritului antreprenorial al cetățenilor

județului si facilitarea accesului la surse de finanţare.
u Consiliul Judeţean poate
sprijini transparent iniţiativa
privată prin granturi (printr-o
schemă de finanţare) acordate
afacerilor cu potenţial ridicat
iniţiate de braşoveni.
Preocupare pentru
obţinerea de bani
europeni

Finanţarea
proiectelor
publice şi private ale judeţului
prin fonduri europene, nerambursabile.
u Judeţul Braşov are cea
mai mică rata de absorbţie din
cadrul fondurilor dedicate
Regiunii Centru; Consiliul
Judeţean a reuşit să îşi
finanţeze un singur proiect în
ultimii 5 ani, şi nu a sprijinit
nici primăriile locale în
atragerea acestor fonduri.
u Pe viitor, Consiliul
Judeţean trebuie să atragă cel
puţin 25% din fondurile alocate Regiunii, prin proiecte
proprii şi prin sprijinirea
proiectelor celorlalte instituţii
din judeţ

Infrastructură
Aeroportul Internaţional
Braşov

u Construirea cu prioritate
a
Aeroportului
Internațional Brașov într-un
parteneriat format din Consiliul Județean împreună cu
Primăria Braşov și Primăria
Ghimbav.

Drumuri bune în judeţ

u Modernizarea reţelei
de drumuri judeţene prin
investiţii transparente şi la
preţ corect, respectând o
înaltă calitate a execuției.

Servicii ieftine de
transport public

u Introducerea serviciu-
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lui de transport de persoane
intrajudeţean
cu
preţ
subvenţionat. În acest moment zeci de localităţi din
judeţ nu sunt legate cu zonele
urbane din cauza lipsei de
preocupare a autorităţilor
pentru nevoile oamenilor.
Populaţia
din
zonele
îndepărtate ale judeţului va
avea astfel acces la locuri de
muncă mai bune şi la
educaţie!
Transport public
metropolitan

u Extinderea serviciilor
RAT în zona metropolitană,
Acest proiect va fi realizat
împreună cu Primăria Braşov.
Trenul Rapid Metropolitan
- TRM

u
Crearea unui tren
rapid, pe structura feroviară
existentă în jurul Braşovului,
cu rolul de a conecta
localităţile din jurul oraşului
atât între ele cât şi cu oraşul.
Acest tip de transport va fi
mult mai ieftin decât transportul auto, al cărui preţ a
crescut foarte mult în ultimul
an prin creşterea preţurilor la
carburanţi. Vagoanele vor fi
uşoare, rapide, programul de
funcţionare va fi exact şi vor
fi utilizate gările existente.
Acest proiect va fi realizat
printr-un parteneriat public –
privat. Principalul partener în
acest proiect este Primăria
Braşov.

PROGRES
Administrație
Performanţa (rezultate) în
administraţie

u Implementarea principiilor de management modern, crearea unei culturi
organizaţionale constructive
şi
a
unui
climat

organizaţional performant,
cheltuirea eficientă a banilor
publici.
Valorificarea angajaţilor
Consiliului Judeţean Braşov
şi a instituţiilor subordonate –
actualii angajaţi nu vor fi
daţi afară!
u Este evident faptul că
stilul şi practicile manageriale
care nu au adus rezultate timp
de 12 ani trebuie schimbate.
Consiliul Judeţean poate deveni
o
organizaţie
performantă, care să ofere
transparenţa şi rezultate pentru cetăţeni şi pentru mediul
de afaceri şi în acelaşi timp să
fie o sursă de stabilitate
socială
şi
dezvoltare
economică.
u Consiliul Judeţean
Braşov este astăzi una dintre
cele mai ineficiente şi birocratice instituţii din judeţul
Braşov. Beneficiarii serviciilor realizate de Consiliul
Judeţean Braşov sunt pe de o
parte celelalte administraţii /
primării şi instituţii publice
din judeţ, şi pe de alta parte
toţi cetăţenii judeţului. Atât
din punct de vedere al practicilor manageriale, cât şi din
punct de vedere al nivelului
de tehnologizare, actul administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Braşov se
desfăşoară astăzi la nivelul
anilor ’90.
Transparenţa în cheltuirea
banilor publici

Transparenţa instituţionala
model
respect pentru
cetăţenii judeţului Braşov îl
merită.
u Prima măsură a noului
mandat va fi realizarea unui
audit
financiar
şi
organizaţional din care să
prezinte cetăţenilor situaţia la
zi a instituţiei Consiliului
Judeţean după 12 ani.
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u Pe tot parcursul mandatului, vor fi făcute publice
toate licitaţiile şi achiziţiile
publice ale Consiliului
Judeţean Braşov, precum şi
situaţia bugetului de venituri
si cheltuieli, gradul de îndatorare, etc.
Presedinte moderator

u
Asumarea de către
preşedintele independent al
Consiliului Judeţean a rolului
de moderator ce va coopera
cu toate forțele politice locale,
regionale şi centrale, eficientizând parteneriatul dintre
Consiliul Județean Brașov și
celelalte
instituții
ale
administrației publice.
u Preşedintele Consiliului Judeţean va fi cel mai
apropiat colaborator al primarilor, nu duşmanul lor!
Principalul partener şi colaborator va fi Primarul Municipiului Braşov!
Preşedintele Consiliului
Judeţean va putea fi găsit la
locul său de muncă zilnic!
Dezvoltare în întreg judeţul

Asigurarea unei dezvoltări
echilibrate în toate zonele
judeţului Braşov prin iniţierea
unor măsuri punctuale dedicate dezvoltării zonelor cheie
din
judeţ:
Zona
Metropolitană
Braşov,
Făgăraş, Victoria, Rupea.
u Înfiinţarea unor birouri
teritoriale ale Consiliului
Judeţean Braşov în Făgăraş şi
Rupea, pentru sprijinirea beneficiarilor serviciilor publice,
care nu vor mai fi nevoiţi să
se deplaseze până la Braşov.
u Iniţierea unor proiecte de
dezvoltare pentru fiecare zonă
în parte, prin dialogul cu
administraţiile şi comunităţile
locale.
u Crearea unui ghişeu administrativ județean unic, care

să simplifice relația contribuabililor din judeţ cu numeroasele servicii publice.
Braşovul - lider
al Regiunii Centru

Asumarea poziţiei de lider
al Regiunii de către judeţul
Braşov, şi iniţierea unor
proiecte de impact regional.
Construirea unor relaţii de
cooperare cu celelalte judeţe
ale Regiunii
u Astăzi, judeţul Braşov
este certat cu celelalte judeţe
ale Regiunii, cu care ar trebui
să coopereze în cadrul Consiliului
de
Dezvoltare
Regională. De asemenea,
preşedintele
Consiliul
Judeţean Braşov nu şi-a
asumat rolul de preşedinte al
acestui consiliu
u Braşovul este motorul
economic al Regiunii, şi işi
poate asuma şi rolul lider al
Regiunii, atât în interesul
locuitorilor judeţului nostru,
cât şi în beneficiul celorlalte
comunităţi din Regiune.
u Prin cooperarea cu celelalte judeţe ale Regiunii, pot fi
dezvoltate
proiecte
de
importanţă regională. La nivel
regional au fost deja iniţiate
(de celelalte judeţe) proiecte
în care Braşovul nu a avut o
implicare constructivă: serviciul tip SMURD la nivel Regional, circuit de piste de
biciclete la nivel Regional.

PROTECTIE
Social
Fondul social public privat
Ziua de mâine

Î n c u r a j a r e a
responsabilităţii sociale a
companiilor prin implicarea
mediului privat, a institutiilor
publice şi a societăţii civile
din judeţ în crearea unui fond
social public-privat, prin care
să fie rezolvate mai eficient o

www.gazetabrasovului.ro

„Ca viitor preşedinte al Consiliului Judeţean sunt conştient că nu voi dispune în primii doi ani de fondurile europene pe care domnul Căncescu le-a lăsat să se piardă. În schimb voi avea obligaţia de a
pregăti parteneriate şi proiecte mature pentru judeţul Braşov care să fie gata de a fi depuse în 2014.
Voi dialoga şi lucra împreună cu celelalte judeţe din regiunea Centru şi cu Guvernul“, susţine Ţucunel.
parte dintre problemele sociale din judeţ.
u Gradul de sărăcie mediu
al judeţului este de 35%, şi
sunt 8 comune care au un
grad de sărăcie de peste 50%
u Oamenii de afaceri şi societatea civilă vor fi angrenaţi
prin strângerea de fonduri din
care să fie rezolvate problemele sociale în mod punctual
u Consiliul Judeţean va
avea rolul de a fi garantul
cheltuirii transparente şi eficiente a fondurilor colectate.
Fondul va fi gestionat de un
grup format din reprezentanţii
instituţiilor care vor contribui
la crearea lui.
u Prin implicarea în acest
proiect
a
societăţii
civile/ONG-uri şi a mediului
privat poate fi valorificat procentul de 2% din impozitele
pe care fiecare cetăţean poate
să le direcţioneze către
proiecte sociale
u Un program punctual va
fi crearea de locuri de muncă
pentru
persoanele
cu
dizabilităţi şi celelalte categorii sociale dezavantajate,
prin crearea de întreprinderi
sociale şi susţinerea unui incubator pentru întreprinderi
sociale.
u Partenerul principal în
realizarea acestui proiect este
Primăria Braşov

Sănătate
Reabilitarea,
modernizarea şi
extinderea spitalelor
existente

Prin
modernizarea
completă şi extinderea cu pri-

oritate a spitalelor judeţului
vor fi asigurate în sfârşit servicii de asistenţă medicală la
standarde contemporane.
u Construcţia de spitale
costă şi durează mult prea
mult în contextul în care
cetăţenii judeţului au nevoie
rapid de servicii medicale decente şi prompte
u Investiţiile vor fi
direcţionate catre toate spitalele din judet.
u Este urgentă crearea
unui spaţiu pentru Spitalul de
Oncologie!
Partenerul principal pentru
realizarea acestui proiect este
Primăria
Municipiului
Braşov
Dispensare rurale
în tot judeţul

Sprijinirea înfiinţării de
dispensare în comunele din
judeţ, cu prioritate în zonele
greu accesibile.
u În momentul de faţă
populaţia rurală care are
nevoie de servicii medicale
trebuie să se deplaseze la
oraş, pe distanţe mari.
u Medicii de specialitate
sunt localizaţi doar în unităţile
medicale din oraşele mari, şi
nu deservesc populaţia rurală.
u Prin înfiinţarea unor dispensare permanente sau ambulante care să deservească
mediul rural, populaţia va
avea acces direct la serviciile
medicale primare.

prin parteneriate public private.
u Este necesară înfiinţarea
unor noi unităţi medicale, iar
mediul privat poate asigura
finanţarea unor astfel de
proiecte, în timp ce Consiliul
Judeţean poate juca rolul de
garant al asigurării serviciilor
de calitate pentru populaţie
u Conform recentelor
modificări legislative, este
posibilă realizarea de parteneriate public-private pentru
astfel de investiţii, ca urmare
a asocierii dintre entităţi publice şi private ca urmare a
unui proces transparent de
licitaţie publică.
Atragerea medicilor
în teritoriu

Parteneriat cu primăriile
pentru atragerea medicilor în
comune prin acordarea unor
facilităţi
speciale
(ex:
pământ, locuinţă).

Mediu
Alimentare cu apă
şi canalizare

Finalizarea investiţiilor în
sistemul centralizat de alimentare cu apă şi canalizare
Valorificarea deşeurilor

Sistem integrat de gestionare a deşeurilor, cu valorificarea a cât mai multor
tipuri de deşeuri (menajere,
din construcţii, agricole,
forestiere, periculoase/medicale).

Parteneriat
pentru sănătate

Colectarea deşeurilor

Dezvoltare de noi investiţii
în
asistenţă
medicală
generalistă şi de specialitate

În acest moment, zeci de
hectare de teren agricol din
judeţ sunt acoperite de

gunoaie, fiind transformate în
gropi de gunoi ilegale, din
cauza lipsei de preocupare a
autorităţilor
pentru
colectarea deşeurilor menajere casnice şi industriale.
Aceste terenuri trebuie ecologizate şi redate circuitului
economic

Turism – Cultură
Continuarea investiţiilor în
infrastructură

Domeniul schiabil al
Braşovului se va extinde
prin realizarea pârtiei Cristianul Mare – Râşnov.
Aceasta nouă dezvoltare va
permite iubitorilor schiului
să ajungă mai repede şi mai
uşor în Poiana Braşov din
Pârâul Rece - Râşnov, cu
instalaţiile de transport pe
cablu.
Acest proiect va fi dezvoltat împreună cu Primăria
Municipiului Braşov .
Atragerea unui
număr mare de turişti prin:

Crearea şi promovarea de
produse turistice unice şi
definitorii pentru judeţul
Braşov.
u Definirea şi promovarea
de circuite tematice, (cum ar
fi Turul cetăţilor, Turul satelor
săseşti şi al bisericilor fortificate, Gastronomie locală, Tururi
de
biciclete
–
Cicloturism, Arii naturale
protejate)
u Introducerea unui sistem
de carduri turistice care să
ofere în mod integrat acces în
cadrul structurilor publice
(muzee, monumente istorice,
spectacole, transport în
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comun, etc) şi private
(teleschi, telecabină, transport, hoteluri, etc), care să fie
gestionat de o societate a
Consiliului Judeţean.
Noi forme
de turism în judeţ

Valorificarea potenţialului
reprezentat de noile tendinţe
din turismul mondial
u
Turism sportiv în
Ţara Făgăraşului – după
modelul de succes al altor
ţări (Austria, Turcia) în zona
Făgăraş se poate valorifica
climatul şi relieful existent
pentru a se amenaja complexe sportive unde pot fi
găzduite echipe sportive în
perioada cantonamentelor
u
Turism medical în
Zona Metropolitană – având
în vedere raportul atractiv
dintre calitatea şi preţul serviciilor medicale din România dar şi potenţialul turistic
al judeţului va putea fi dezvoltat turismul medical
u
Turism
gastronomic şi ecoturism în
Zonele Rupea şi Bran –
Moeciu – Fundata –
u
Turism de aventură
în zonele montane ale
judeţului
u
Cicloturism va fi
dezvoltat pentru anumite
zone unde pot fi amenajate
piste şi trasee pentru
biciclişti
Centru cultural în inima
Braşovului (Mall cultural)

Realizarea unui centru
cultural multifuncțional în
centrul istoric al Brașovului
u
Concentrarea în
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arealul clădirea Spitalului
Dermato – Arhivele statului
– Facultatea de Silvicultura –
Poarta Ecaterina – Liceul
Sportiv a principalelor
instituţii de cultură
u
Sprijinirea
muzeelor si instituţiilor culturale
/ obiectivelor culturale aflate
în administrarea CJ, pentru a
fi atractive l
Asociaţia operatorilor
de turism din judeţ

Încurajarea şi sprijinirea
înfiinţării unei asociaţii a tuturor operatorilor de turism
din judeţ pentru abordarea
unitară a proiectelor turistice majore. Asociaţia trebuie să devină un partener
de dialog şi de proiecte pentru instituţiile publice.
Acest proiect va fi realizat
cu sprijinul Primăriei
Braşov.

Sport
Gazda pentru competiţii
sportive internaţionale

Valorificarea investiţiilor
existente în infrastructură
sportivă a judeţului prin organizarea de evenimente şi
competiţii sportive naţionale
şi internaţionale.
u Braşovul dispune în
prezent de cel mai modern
domeniu schiabil din România precum şi de altă
infrastructură
pentru
competiţii sportive de iarnă:
patinoarul olimpic, pârtiile
de sărituri şi ski fond de la
Râşnov, etc .Acestea pot fi
valorificate şi extinse prin
implicarea
Consiliului
Judeţean Braşov.

Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE * 15 INTRĂRI=450 RON

Str. Griviței nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mures)
Program: Luni, 14-22, Marți-Vineri 11-22,
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70

l Bazin de relaxare
l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza
l Bio-saună
l Saună umedă
l Grota de relaxare
l Hidromasaj
l Dușuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj
l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri
l Dușuri rustice
l Teren de volei pe nisip
l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor
Piscine pentru copii
l Tobogane
l Loc de joacă
l Organizare zi de naștere
l Servicii complementare:
solarii, cosmetică,
restaurant, terase,
cursuri de înot,
închirieri, magazin
articole piscină

Gazeta Braşovului l Săptămâna 30 mai - 4 iunie
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Căncescu conduce în topul celor mai bogaţi zece preşedinţi
de Consilii Judeţene, întocmit anul trecut de
www.realitatea.net. Numai în conturile sale bancare,
la vedere, se află fabuloasa sumă de 4.319.030 de euro

Cum s-a îmbogăţit
u Pentru baronul brașovean, deținător al unei averi de zeci de
u Banii baronului Căncescu
Aristotel Căncescu, aflat la al treilea mandat în
fruntea CJ Brașov, are o avere de 4.319.030
de euro. Pe lânga bani, familia Căncescu are
și două case în Brașov, una de 70 mp, cealata
de 360 mp și un teren intravilan în același oraș,
de 2.500 de mp.

u Firmele baronului Căncescu
De-a lungul ultimilor două decenii, de când se
ocupă de politică, actualul președintele al PNL
Brașov, a reușiut să obțină numeroase licențe
de la Consiliul Audio Vizualului, instituție ai
cărei membrii sunt numiți politic. Astfel,
Căncescu a devenit proprietarul unui mic imperiu media, administrat de mai multe societăți
comerciale. După tranzacționarea unor licențe,
afacere din care politicianul a devenit milionar
în euro, multe dintre aceste firme au fost falimentate. În prezent, cele mai importante dintre
societățile comerciale controlate de Căncescu
sunt: SC Radio SRL, SC Canaris SRL, SC
Ziarul Meu SRL, SC Cinel SRL. Toate acestea
au sediul social la adresa Olteț 10-11, unde
baronul local și-a amenajat reședința trustului
de presă, în fosta grădiniță a uzinei Tractorul.
Mare apărător al săracilor,
pe care nu-i uită niciodată în
discursurile sale politice,
Aristotel Căncescu are mai
multe firme deținătoare de
televiziuni, radiouri și ziare,
un cont bancar de 4,3 milioane de euro, o casă evaluată
în hârtii la aproape 200.000
de euro, situată în centrul istoric al municipiul Braşov şi
cumpărată în baza Legii 112,
şi o casă de vacanță situată la
poalele Munţilor Bucegi, în
Valea Glăjăriei din Râșnov,
dotată cu o adevărată grădină
zoologică cu căprioare, lame
și urși.

Retribuit de stat
Cele enumerate mai sus
reprezintă agoniseala lui
Aristotel-Adrian Căncescu,
un om care de mai bine de 20
de ani este politician, iar de
12 ani, preşedinte al Consiliului
Judeţean
Braşov.
Căncescu a fost senator în perioada 1992-2000, apoi a fost
ales preşedinte al Consiliului
Judeţean, funcţie pe care o
deţine şi astăzi. Practic,
politicianul a fost retribuit în
acești ani din bani publici, dar
a reușit, în paralel, să-și dezvolte una dintre cele mai înfloritoare afaceri din țară.
Deşi salariul i-a scăzut cu
aproape o treime în 2011, este
evident că preşedintele CJ nu
se bazează pe câştigul luat de
la casieria instituţiei pe care o
conduce. În tot acest timp, el
a fost acuzat de presă că a
obţinut milioane de lei de la
stat prin publicitate acordată
trustului de presă pe care l-a
deţinut, a fost în mijlocul
unor imense scandaluri legate

de atribuirea contractelor
publice de către instituția pe
care o conduce, a fost acuzat
că a înșelat statul și a fost
cercetat de DNA în mai multe
dosare.

Trei ore la CJ, restul
pentru afaceri
Originar din Timişoara,
Căncescu (59 de ani) a devenit braşovean cu acte-n
regulă încă din adolescenţă.
Absolvent al Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, ulterior al Facultăţii de
Mecanică din acelaşi oraş,
doctorul în management Aristotel Căncescu a demonstrat
că teoria poate fi pusă cu succes în practică. În prezent,
este considerat cel mai influent om din Braşov şi îşi petrece ziua mai mult pe la
biroul firmei sale decât la
sediul Consiliului Judeţean.
Conform cotidianului „Cancan”, programul politicianului
milionar este foarte flexibil şi
începe în jurul orei 08.00,
când
acesta
semnează
condica la Consiliul Judeţean.
După nici trei ore, Căncescu
dispare brusc de la serviciu.
Nu pe teren, să supravegheze
lucrările din judeţ, ci la el la
firmă, care are sediul pe str.
Olteţ şi unde sunt parcate,
bară la bară, mai multe maşini
de fiţe.

Vizitat non-stop
de afacerişti
şi politicieni
În unele zile, Căncescu stă
până seara târziu în sediul
luxos, unde este vizitat de
diferiţi parteneri de afaceri şi

Somptuosul sediu a trustului de presă deținut de Aristotel Căncescu a fost amenajat în fosta Grădiniță Tractorul

politicieni, însă în altele pur şi
simplu nu vrea să vadă pe nimeni. Aşa că accelerează spre
Râşnov, unde, la doar 7 km de
localitate, are un conac exact
ca în poveşti. Și aici,
partenerii politici și oamenii
de afaceri aflați în relații
strânse cu contractele de la
Consiliul Județean se pot relaxa alături de Căncescu la un
tenis pe terenul de tartan, în
foișor la un păhărel sau vizitând grădina zoologică.

Casă de vacanţă
cu zoo
La domeniul din Valea
Glăjăriei, cât vezi cu ochii,
terenul de la baza muntelui îi
aparţine lui Aristotel. Cu tot

cu brazi. Căprioarele aleargă
fericite pe versantul din
spatele vilelor, iar fazanii şiau făcut culcuş printre brazi.
Nu demult, Căncescu avea şi
un urs în curte, însă acesta a
crescut şi, de teamă să nu-i
sfâşie căprioarele, l-a predat
autorităţilor.

înconjurată de un gard cu senzori de mişcare, camerele
video sunt amplasate strategic, pe stâlpii de înaltă tensiune, iar garajul subteran care
este săpat în peretele muntelui
ţine maşinile lui Aristotel la
distanţă orice curios.

Domeniul este apărat de
trei angajaţi, mai mulţi câini
ciobăneşti, garduri înalte, senzori de mişcare plantaţi din
loc în loc şi camere de
supraveghere de înaltă
rezoluţie. Și locuinţa din
Braşov a politicianului arată
ca o adevărată redută: vila
situată pe o stâncă este

Cu așa o avere frumoasă,
Căncescu conduce și în topul
celor mai bogaţi zece preşedinţi de Consilii Judeţene,
întocmit anul trecut de
www.realitatea.net. Numai în
conturile sale bancare, la
vedere, se află fabuloasa sumă
de 4.319.030 de euro. El este
urmat de pedelistul Cristache

Cel mai bogat
Proprietăţi bine păzite preşedinte CJ din ţară

Rădulescu, şef peste Ilfov, cu
2.602.396 de euro și Nicuşor
Constantinescu (PSD) ,
preşedintele
Consiliului
Judeţean Constanţa.

Monopol
oferit de CNA
Baronul PNL de Brasov
Aristotel Cancescu nu prea
are concurenta pe piata televiziunilor si radiourilor din
judet. Nu pentru că ar avea
cine știe ce audiență, marea
majoritate a programelor fiind
realizate exclusiv în scop propagandistic, ci datorită numărului mare al mijloacelor
mass-media deținute. Liderul
PNL detine trei televiziuni:
Mix TV, MIX 2, MIX 3, două

Căncescu, unul dintre cei mai bogaşi politicieni din tară, a fost acuzat de presă că a obţinut Gazeta Braşovului l Săptămâna 30 mai - 4 iunie
milioane de lei de la stat prin publicitate acordată trustului de presă pe care l-a deţinut, a fost în
mijlocul unor imense scandaluri legate de atribuirea contractelor publice de către instituţia pe
care o conduce, a fost acuzat că a înşelat statul şi a fost cercetat de DNA în mai multe dosare.
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Aristotel Căncescu
milioane de euro, politica s-a dovedit a fi o adevărată mină de aur

Vila din Schei a milionarului Căncescu (foto Cancan)

u Reclamat de Fisc la DNA
Conform unui expert DNA, firmele lui
Căncescu 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. Subiectul a fost
tratat pe larg într-una dintre anchetele din
„Gazeta Brașovului”.

u Căprioare penale

Imagini cu domeniul din Valea Glăjăriei au fost surprinse de paparazzi cotidianului Cancan

radiouri: Super FM și Radio
Brasov, precum și cotidianul
gratuit Brașovul Tău. Consiliul Național al Audiovizualului a fost întotdeauna extrem
de tolerant cu abaterile de la
„Legea audiovizualului” făcute de televiziunile lui Căncescu. Dar și deosebit de
darnic cu licențele acordate
firmelor acestuia. Licențe din
care acesta a făcut bani
frumoși.

Milionar din licenţe
Căncescu a vândut în urmă
cu cinci ani societatea care
deţinea reţeaua Mix FM către
grupul grupul SBS Broadcasting. Tranzacţia, evaluată la 45 milioane de euro, se referea

la cele 25 de licenţe locale
care se adăugau astfel celor
peste 50 de licenţe locale pe
care compania le deţinea deja
în acel moment în România.
O parte din aceste licenţe
cumpărate de la Căncescu au
fost folosite de SBS pentru
Kiss FM şi Magic FM, iar altă
parte, pentru reţeaua One FM.
Ulterior, licenţele One FM au
fost transformate în actualul
Rock FM. Afacerea s-a lăsat
cu un mare scandal și cu un
dosar la DNA, despre care
„Gazeta Brașovului” a scris în
edițiile trecute.

Cu cât a cumpărat
reţeaua BBC?
În octombrie 2011 a fost

făcută publică o nouă
tranzacție cu licențe a
baronului
brașovean:
acţionariatul companiei BBC
România SRL urma să se
modifice, în sensul în care
părţile deţinute în aceasta de
către British Broadcasting
Corporation din Marea Britanie urmau să fie preluate de
compania Canaris SRL
(99,64%) şi de fratele său
(0,36%). Compania, care și-a
modificat denumirea în Viocan Mixmedia SRL în 5 ianuarie 2012 , deține licențe
radio în Bucureşti, Constanţa,
Sibiu și Timişoara. Nu s-au
făcut publice datele privind
valoare tranzacției, Căncescu
invocând dorința englezilor

ca aceste informații
rămână confidențiale.

să

Declaraţii
de avere cu probleme
Cu toate că Aristotel
Căncescu a fost destul de
evaziv în declaraţia de avere
depusă în 2011 la Consiliul
Judeţean,
omiţând
să
menţioneze valoarea casei
sale din Braşov, soţia sa, cu
care are doi copii, a specificat
că preţul acesteia este de
aproape 200.000 de euro. În
mod absolut bizar, Magdalena-Cristina Căncescu,
şefă de serviciu la Biblioteca
Judeţeană Braşov,instituție
aflată în subordinea CJ, a
scris în declaraţia sa de avere

Conform Legii 9/2008, oricine poate deţine animale sălbatice, însă în anumite condiţii: "Pe o
perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii şi recuperării fizice, pentru animalele
aflate în impas de supravieţuire, cu acordul
Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare". De
asemenea, legea prevede că deţinerea de animale sălbatice fără a respecta condiţiile de mai
sus constituie infracţiune.
că „s-ar putea să mai existe şi
alte venituri de care nu am
cunoştinţă”. De altfel,
declaraţiile de avere ale lui
Căncescu au avut tot timpul
„ipsuri" serioase”, care ar fi
meritat atenţia ANI. În
declaraţia
de
avere
înregistrată în data de 21 decembrie 2007, din agoniseala
şefului CJ dispăruseră cele 4
milioane de euro pe care le
declarase cu numai cîteva
luni înainte. Luat la întrebări
de presă, pe site-ul CJ documentul a fost şters şi înlocuit
cu o nouă declaraţie de avere
scrisă pe fugă, în care a
reapărut brusc depozitul bancar de 4 milioane de euro, dar
cu „un an mai devreme“.

Declarația de avere din 2007
consemnează un depozit bancar de 4 milioane de euro. În
aprilie 2008, el menţionează
acelaşi depozit de 4 milioane
de euro, uitând că acesta
poartă şi dobândă. Abia în
2009, Căncescu „creşte” depozitul la 4,3 milioane de
euro, sumă la care îl uită în
2010 şi 2011. La o dobândă
medie de 4%, Căncescu ar fi
trebuit să primească aproape
700.000 de euro. Diferenţe
sunt şi în declaraţiile membilor familiei. De pildă, în
2009, Magdalena Căncescu a
declarat că soţul a încasat, din
salarii, 102.809 lei, în timp ce
Aristotel a mărturisit doar 67
mii lei.
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Calea de la mezeluri la biogaz
Adrian Bârsan
Omul de afaceri braşovean
Tudor Neculoiu, proprietarul
grupului de firme Sergiana, va
investi două milioane de euro
într-o instalaţie de biogaz şi de
producere de energie electrică
şi termică cu o capacitate de
500 de kilowaţi. „Intenţionăm
să ajungem în viitor la o capacitate de 3 megawaţi, cam
cât consumă ferma din
Şercaia”, ne-a declarat Neculoiu. Banii necesari investiţiei
provin din fonduri proprii şi
din credite bancare. „Am fi
dorit să facem investiţie
apelând la fonduri structurale,
dar acest lucru nu mai este
posibil, deoarece banii sunt
consideraţi ajutor de stat, la fel
ca şi certificatele verzi care ar
urma să le primim pentru
furnizarea energiei”, a mai
spus omul de afaceri.
„Materia primă” folosită va
fi constituită de dejecţiile de
porci amestecat cu porumb de
siloz. „Pentru o capacitate mai
mare vom avea nevoie de mai
mult teren agricol. Noi avem
în prezent 200 de hectare, dar
pentru o capacitate de 3
megawaţi va trebui să ne
majorăm această suprafaţă
până la 1.000 de hectare”, a
mai spus omul de afaceri
braşovean.
Pentru o calitate mai bună a
dejecţiilor de porci care vor fi
folosite în acest proces, grupul
de firme Sergiana va trebui să
investească alte două milioane de euro în „îngrăşătoria”
de
porci.
„Retehnologizarea a început
la finele anului trecut, suntem
în curs cu această investiţie.
Investiţia ne va duce la un
procent de substanţă uscată
mai mare în dejecţiile de
porci, reducându-se astfel
cantitatea de apă folosită, ne
va ajuta să eficientizăm activitatea de creştere a porcilor,
asigurând, în acelaşi timp, şi
condiţii de bunăstare pentru

Mezelurile de la Poiana Mărului au devenit în scurt timp un brand local extrem de apreciat

porcine”, mai spune omul de
afaceri braşovean.

Cu 20% mai
mulţi purcei
În prezent, societatea Europig, ferma de porci de la
Şercaia a grupului Sergiana,
are un efectiv de 40.000 de
porci, dintre care 3.200 sunt
scroafe. „Eficientizarea ne va
ajuta ca scroafele să fete cu
20% mai mulţi purcei, putând
ajunge la aproximativ 70.000
de purcei anual”, a adăugat
Neculoiu.
Sergiana a finalizat recent o
investiţie de 1,2 milioane de
euro, într-un depozit de cereale de 10.000 de tone şi întrun uscător de cereale cu o
capacitate de 15 tone pe oră.
„Uscătorul ne ajută să reducem umiditatea cu zece
grade”, a mai spus Tudor
Neculoiu, precizând că
investiţia a fost făcută dintr-un
credit bancar de 550.000 de
ruo la care s-au adăugat
resurse proprii. „În acelaşi
timp, investim într-o instalaţie
nouă de măcinat şi de producere a furajelor pentru animale,

capacitatea acesteia fiind de
10 tone pe oră, ceea ce ne
asigură necesarul de furaj de
2.000 de tone pe lună”, a mai
adăugat omul de afaceri.

Creştere de la an la an
Deşi criza a lovit destul de
rău sectorul alimentar, grupul
Sergiana a avut creştere de la
an la an din punct de vedere al
cantităţii de carne procesate.
„În 2009 am avut o creştere
de 26 – 27% faţă de anul anterior, în 2010 creşterea a fost
de opt puncte procentuale, iar
în 2011 o nouă creştere de 5 –
6%. Şi în primele patru luni
ale acestui an avem o uşoară
creştere, mai înceată în perioada martie – aprilie. Credem că faptul că am avut o
iarnă grea a forţat populaţia să
îşi achite mai întâi facturile la
utilităţi, lăsând hrana în plan
secund”, a mai spus omul de
afaceri.
În ceea ce priveşte discutata
reducere a TVA-ului la 9% în
cazul produselor alimentare,
neculoiu crede că „în primele
luni se va observa un preţ mai
scăzut la produsele din
carne”.

u 50 de magazine
Omul de afaceri este destul de reticent în a-şi desface produsele prin intermediul marilor retaileri.
„Ne axăm întâi pe desfacerea în magazinele
noastre. Avem 50 de magazine în Braşov şi în
judeţele din jurul Braşovului, intenţionând să
ne axăm pe Transilvania ca şi desfacere. Mai
avem o colaborare cu Kaufland, avem vitrine
proprii în Retro şi în magazinul Real Braşov.
Mai nou, şi cei de la Carrefour ne curtează, şi
vom amplasa vitrine proprii în magazinele Carrefour din Braşov, Ploieşti şi Bucureşti”, a mai
adăugat Tudor Neculoiu.
Acesta a mai precizat că preţurile practicate de Sergiana sunt „ceva mai mari decât media” pentru că au un
conţinut ridicat de carne şi conţine foarte puţine „E”-uri. Mai nou, firma a început
să livreze produse şi la export, în Italia, Spania, Anglia, Irlanda sau Cipru, având
chiar solicitări de a deschide magazine proprii în aceste ţări.
Neculoiu este mulţumit de faptul că „nu am fost acceptaţio ca furnizori de cei de
la Mic.ro, motiv pentru care nu avem nicio pierdere legată de insolvenţa lor”.
„Discutasem iniţial cu cei de la Mic.ro să producem anumite sortimente de produse care urmau să se comercializeze doar prin lanţul lor, dar între timp au dat
faliment. Oricum, am avut noroc să nu avem prea mulţi clienţi care să intre în
stare de insolvenţă”, a mai precizat Tudor Neculoiu.

u Produse tradiţionale şi vânătoreşti
Producătorul de carne şi produse din carne a încheiat recent contracte cu furnizori
de carne de vânat din judeţele Covasna, Harghita, Bihor sau Argeş, lansând o
gamă de produse de nişă – preparatele vânătoreşti. „Avem o serie importantă de
clienţi interesaţi de aceste produse. În general, noi ne axăm în general pe clienţii
care preferă preparatele tradiţionale cu un conţinut mare de carne”, a mai spusNeculoiu.
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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,
intabulării,
legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488

www.eroticmasajherra.ro
Salon
EROTIC MASAJ
HERRA
Angajează
maseuze cu sau
fără experiență.
Salariu atractiv!
Detalii și informații
la telefon
0732.345.445
Magazin Anticariat-Antichități-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

DEPOZIT DE USI
Uși de interior Classen
hcalitate germană
hdin lemn de rășinoase
hrezistente la aburi și factori chimici
Prețuri începând de la 350 lei!

Garanție 2 ani!
Brașov, Str. De Mijloc, Nr. 78
Tel: 0741.21.21.89 / 0722.58.50.84
www.jbinteriors.tk

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 30 mai - 4 iunie

SMS la 1442
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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
lVând garsonieră Astra,
bloc
de
apartamente,
decomandată, etaj 2/4, parchet, termopan, ușă metalică,
separare gaz, preț 27.000
euro negociabil, relații la tel:
0731/833201
lVând garsonieră Tractorul,
confort I decomandat, etaj
1/4, fără îmbunătățiri, 21.000
euro, Tel: 0368/444598,
0732/133304
lVând garsonieră în zona
Astra, Soarelui, etaj intermediar, centrală termică, geamuri termopan, parchet. Preț
negociabil.
Telefon
0728/332.945
lVând garsonieră Răcădău,
confort
I
decomandat,
centrală proprie, 40 mp, bloc
de cărămidă, 33.500 euro,
Tel:
0268/322376,
0732/133304
lOfer garsonieră în Astra –
Calea București, confort I
semidecomandat, dotată cu
termopan, parchet, mobilată
și utilată, preț 25.000 euro.
Tel: 0754/870.035
lVând garsonieră Centrul
Civic, etaj intermediar,
centrală proprie, termopane,
parchet, gresie, faianță,
30.500 euro neg. Tel
0368/444598, 0721/932829
lOfer 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
lVând garsonieră în Centrul
Civic, confort I, bloc de
apartamente,
renovată,
centrală proprie, mobilată și
utilată, 30.000 Euro. Tel:
0754/870.035
lVând garsonieră pe Calea
București, zona Județean,
centrală proprie, geamuri termopan, gresie și faianță,
19.000
euro.
Tel:
0754/870.035

2 Camere
lVând apartament două
camere, Tractorul, semidecomandat, etaj 1, îmbunătățiri,
separare de gaz, 33.000 euro
neg. Tel: 0268/322376
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat, structură mare,
îmbunătățiri, preț 38.000
euro negociabil relații la tel:
0731/833202
lVând apartament 2 camere,
Vlahuță, zona I.T.C., decomandat, confort I, centrală
termică, termopane. Preț:
42.500
euro.
Tel:
0756/158.184
lVând apartament două
camere, zona HărmanuluiVlahuță, confort I decomandat,
etaj
intermediar,
structură mare, separare de
gaz, 45.000 euro, Tel:
0368/444598
lApartament 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
lVând apartament Centrul
Civic, semidecomandat, izolat termic exterior, centrală
proprie, termopan, beci,

parter
înalt, 32.000 euro neg. Tel:
0268/322376, 0732/133304
lVând apartament 2 camere,
Griviței, decomandat, confort I. Preț: 39.900 euro. Tel:
0756/158.184
lVând apartament două
camere, Răcădău, Parcul
Trandafirilor, etaj 3, termopane, ușă metalică, separare gaz, 50.000 euro neg.
Tel: 0368/444598
lVând apartament cu 2
camere Calea București, confort I circular, etaj intermediar, îmbunătățiri, 45.000
euro. Tel: 0754/870.035
lVând apartament două
camere, Tractorul, zonă de
vile, confort I decomandat, în
construcție, termen de finalizare iulie 2012, bloc din
cărămidă, suprafață utilă 57
mp, 42.000 euro. Tel:
0721/932829
lVând apartament 2 camere,
Zizinului, decomandat, confort I, amenajat. Preț: 47.500
euro. Tel: 0756/158.184
lApartament 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
lVând 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
lVând 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
lVând 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
lVând apartament 2 camere,
Griviței, etaj intermediar, decomandat, 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
lVând apartament 2 camere
în zona Astra, confort 1 decomandat, geamuri tip termopan, centrală termică. Preț
41.000
euro.
Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preț 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

3 Camere
lVând apartament 3 camere
în vilă construcție 2010, în
Codlea, suprafață 63 mp,
centrală electrică, parchet,
faianță, gresie, terasă 8 mp
închisă termopane, loc parcare, preț 40.000 euro. Tel:
0723/666649
lVând apartament trei
camere zona Astra, confort I
circular, centrală proprie, termopane, 52.000 euro. Tel:
0268/322376, 0732/133304
lVând apartament trei
camere, Astra, semidec, et.1,
balcon, gresie, faianță, parchet, centrală termică, geamuri termopan, îngrijit,

bucătărie mobilată, 47.500
EURO. Tel: 0732/13330
lVând 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
lVând apartament trei
camere, Centrul Civic,
Toamnei, decomandat, et. intermediar, balcon, geamuri
termopan, gresie, faianță,
parchet, aer condiționat, beci,
65.000
EURO,
Tel:
0268/322376, 0732/133305
lApartament 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
lVând apartament 3 camere,
Calea București (Parcul
Someșului), confort I, circular, 70mp, centrală termică,
parchet, gresie, faianță. Preț:
49.000
euro.
Tel:
0752/158.181
lApartament 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
lVând apartament 3 camere
cu centrală termică, geamuri
termopan, gresie, faianță,
parchet, terasă, construcție
2010, suprafață 70 mp. Preț
56.000
euro.
Telefon
0728/332945
lApartament 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
lApartament 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
lApartament 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
lApartament 3 camere,
Saturn - orizont 3000, confort 1 semidecomandat,
balcon - 7 mp, centrală
termică, termopane, parchet, vedere Tâmpa, însorit,
48.000
euro,
0751/188.188

4 Camere
lVând apartament 4 camere,
Vlahuță, decomandat, etaj 3,
amenajat. Preț: 69.000 euro.
Tel: 0756/158.184
lVând apartament 4 camere,
Gemenii, decomandat, confort I, 120 mp, centrală
termică, termopane, parchet,
gresie, faianță, însorit. Preț:
75.000
euro.
Tel:
0752/158.181

Case
lBod,
vilă
deosebită,
P+E+M, 5 camere, 2 băi,

bucătărie,
dinning, 2 dressing-uri, 2
terase, balcon, garaj, utilități,
finisaje deosebite, curte
amenajată cu gazon, 750 mp
teren, 115.000 EURO. Tel:
0721/932829
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiți, construcție nouă,
modernă, cărămidă, materiale de calitate, izolată, la
cheie, toate utilitățile, preț
89.000 euro, relații la tel:
0731/833202
lCasă
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
lSânpetru, la cheie, P+E,
construcție
2011,
din
cărămidă, 4 camere, 2 gr.
sanitare, bucătărie, terasă,
500 mp teren, 98.000 Euro.
Tel: 0732/133304
lCasă 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

Terenuri
lTeren 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.
lVând teren Sânpetru
Livadă, 500 mp, PUZ, CF,
CU, pentru construcția de
locuințe, 20 euro/mp, negociabil,
relații
la
tel.
0731/833201
lVând 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
lVând teren Sânpetru
livadă, 1.100 mp, PUZ CF
CU, pentru construcția de

locuințe
preț 15 euro/mp negociabil,
relații la tel: 0731/833201
lParticular 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.
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS =
19 ml, preț 52 euro/mp,
relații la tel: 0731/833202,
0744/302197
lVând teren în Sânpetru,
710 mp, livadă 1, lângă case,
utilități aproape, 12.800 euro.
Tel: 0724/369.906
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana
Angelescu, intravilan pentru
construcția de locuințe, 1.200
mp, preț 32 euro negociabil,
relații la tel 0731/833201,
0744/302197
lOferim 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
lVând teren pentru “grătar”
la Hărman, loturi incepand
cu 500 mp, 2.000 euro. Posibilitate de plată și în rate. Tel:
0743/400.443
lParticular 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
lVând teren în Hărman,
strada Mircea cel Bătrân, loturi pentru case, utilități
aproape, 500 mp la doar
3.000
Euro.
Tel:
0724/369.906

0747/771523
ÎNCHIRIERI

Garsoniere
lGarsonieră,
Central,
decomandată, bloc de apartamente, centrală termică, geamuri termopan, mobilată,
150
Euro/lună.
Tel:
0721/932829

Case
lOfertă 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
lCumpăr apartament 3
camere zona Tractorul, decomandat, etaj intermediar,
cu centrală termică, cu sau
fără îmbunătățiri. Tel:
0721/308.704
lCumpăr 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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Revocarea lui Căncescu o pot
face braşovenii doar prin vot
Dumitru Ioan Puchianu
Problema care
se pune acum, nu
este legată de imaginea pe
care o are județul Brașov ci
dacă a existat sau nu, un
concept privind dezvoltarea durabilă a acestuia. Atunci când cineva a
condus Județul Brașov,
timp de 12 ani, și a avut la
dispoziție peste UN MILIARD DE EURO, așa
cum este cazul domnului
Aristotel Căncescu, firesc
ar fi fost să avem o
infrastructură bine pusă la
punct: parcuri industriale
funcționale cu mii de
angajați, un aeroport și un
spital de urgență modern, o
susținere reală a tradițiilor
pastorale și agricole, obiective turistice care să atragă
cu adevărat un mare număr
de turiști, iată doar câteva
din obiectivele care trebuiau realizate până acum!
Toate acestea puteau fi realizate dacă ar fi existat cu
adevărat nu numai un concept managerial dar și
voință politică, nu o stare
conflictuală alimentată de
orgoliul personal. În loc să
atragă investitorii, i-a alungat, a intrat în conflict cu
liderii partidelor politice

din Brașov (de unde și
eșecul USL de a avea
candidați
proprii
la
primăriile din județul
Brașov), cu guvernanţii,
indiferent care au fost
aceia, dar şi cu societatea
civilă, mediul academic,
cu mediul de afaceri și
chiar cu investitorii străini,
fără a mai vorbi de relaţiile
tensionate cu partenerii din
Consiliul Judeţean (Vespasian PSD 2000-2004,
Butaru PD 2004-2008,
Ochi
PSD,
Kovacs
UDMR 2008-2012), inclusiv decapitările, margina-lizările şi tensiunile
interne din PNL. Iată de
ce, nu există niciun parteneriat public-privat care să
fi generat prosperitate
brașo-venilor și să fi
diminuat cheltuieli inutile
din bugetul public al
județului. Din păcate, lipsa
de viziune a domnului
Căncescu, a dus la plasarea
județului Brașov pe ultimul loc în ceea ce
privește accesarea de fonduri europene. Pe lângă
miliardul de euro cheltuit
pe fantezii politice, dl.
Aristotel Căncescu a reușit
să îndatoreze bugetul

județului Brașov cu peste
200 de milioane de euro. În
loc să dezvolte patrimoniul
județului Brașov, actualul
președinte al Consiliului
Județean Brașov - să
sperăm că mai are doar
câteva zile de ocupare a
acestei funcții, a fost preocupat de înstrăinarea
acestuia. Parcurile industriale, din surse de venit pentru bugetul public, au ajuns
o povară, clădiri precum
cea a fostului spital de dermatologie (a încercat să
vândă și spitalul Mârzescu
dar nu a reușit!!!) sunt considerate inutile și lista
poate continua... Nicio
instituție publică din subordinea Consiliului Județean nu este capabilă să se
autofinanțeze. Am spus de
fiecare dată că omul
sfințește locul, nu partidul,
și iată, am avut dreptate!
În vreme ce populația
județului Brașov se
confruntă cu lipsa locurilor
de muncă, în vreme ce sunt
familii care nu au zilnic o
pâine pe masă, apropiații
d-lui Aristotel Căncescu au
prosperat. Desigur, nici
domnul Căncescu nu o
duce rău! Iată doar câteva

dintre argumentele care ar
trebui să ducă la schimbarea președintelui Consiliului Județean Brașov.
Apariţia unui candidat
independent, precum domnul Nicolae Țucunel, cel
care și-a dovedit performanța nu numai ca om
de afaceri în mediul privat,
repet, fără a utiliza bani
publici, dar și un om de dialog care a reușit să adune
în jurul său nu numai pe cei
mai importanți oameni de
afaceri, cât și o mare parte
a
mediului
politic.
Susținerea acestuia de către
primarii din județul Brașov,
din partide atât de diverse,
demonstrează că este o
speranță reală pentru
brașoveni, că este omul
care poate genera perspectiva dezvoltării durabile a
județului Brașov. Omul,
oricare ar fi acesta, trebuie
judecat prin fapte. Dl. Aristotel Căncescu a dovedit
timp de 12 ani ce poate
face: a generat doar iluzii, a
tăiat panglici fără obiective
realizate, a încurajat starea
de provizorat (să ne amintim că, Agenția de
Protecția Copilului are de 4
ani conducere interimară).

Ni se spune nouă,
brașovenilor, că județul
Brașov este ”primul județ
turistic al țării”. Adevărat,
așa este, dar nu datorită
domnului Aristotel Căncescu ci a... „Castelului
Bran”- monument istoric
pe care din inabilitate
politică și managerială nu
a reușit să-l păstreze în patrimoniul județului Brașov.
Turiștii vin la Brașov să
viziteze “Biserica Neagră”,
„Cetatea Râșnov”- monument istoric renovat și pus
în valoare turistică prin
fondurile europene accesate de către primarul (liberal) Adrian Veștea, vin la
pensiuni pe drumuri județene greu accesibile, așa
cum sunt și cele din zona
Moieciu -Bran sau din Întorsura Buzăului, vin la
schi în Poiana Braşov pe
pârtiile mult hulite de d-nul
Căncescu. Nici măcar clădirea din Piața Sfatului din
Brașov (proprietate privată), în recondiționarea
căreia a investit ilegal
câteva milioane de euro, și
în care se află ”Muzeul
civilizației urbane”, nu a
devenit un obiectiv turistic
viabil. Nu a înțeles nici

măcar utilitatea Centrelor
de Informare turistică devenite doar construcții formale. A înțeles în schimb,
că monumentele istorice
ale Brașovului sunt bune
doar pentru a-i susține
banerele uriașe pe care
scrie cu litere mari
”Câștigăm împreună!” Dar
timp de 12 ani, domnul
Căncescu a fost șeful
județului, mandatele sale sau desfășurat pe parcursul
mai multor guverne, și
atunci, firesc, se pune întrebarea: ce au câștigat
brașovenii până acum?!
Cine a avut de câștigat în
urma funcției sale publice,
în afara apropiaților săi?
De ce este nevoie de programul ”Să ne cunoaștem
mai bine” în locul unor
programe sociale pentru
toți bătrânii din județul
Brașov? Răspunsul la
aceste întrebări, brașovenii
îl vor da pe data de 10
iunie, atunci când, prin vot,
îl vor revoca din funcție pe
dl. Aristotel Căncescu!
Omul sfințește locul,
nu partidul!
O pâine fiecărui
brașovean!

Cătălin Nămăescu: „ Partidul Ecologist Român vine cu
o linie politică modernă şi este mai aproape de cetăţean“
Partidul
Ecologist
Român, după o lungă
perioadă de penumbră, iese
astăzi în fața cetățenilor cu
o linie politică modernă,
fundamental restructurată,
îndreptată exlusiv spre contactul direct cu cetățeanul.
La ora actuală, Partidul
Ecologist Român, deși este
unul dintre cele mai vechi
partide apărute în România
post-decembristă, este un
partid foarte tânăr. Tânăr
prin vârsta membrilor săi,
prin dinamica acțiunilor
sale, prin noua sa linia
politică, care nu numai că îl
apropie de oameni, ci îl și
identifică cu cetățeanul de
rând. Suntem partidul care
își duce politica la nivelul
străzii, în cartiere, printre
oameni, nu la birouri, nu în
săli de ședințe. Facem acest
lucru și pentru a sublinia că
nu avem nimic în comun cu
principalii actori politici ai
României, că dorim altceva,
că ceea ce vizăm este restructurarea
moralei
politice, moderinzarea reală
a mediului politic și construirea unei politici prin și
pentru cetățean, nu prin
activiști de partid și doar în
folosul oligarhiilor politice.
Sincer să fiu, mi-ar fi extrem de greu să fac acum un

inventar exact al acțiunilor
derulate
de
membrii
organizației județene a Partidului Ecologist Român.
Practic nu a fost o zi, de la
venirea primăverii încoace,
în care noi să nu fim pe
teren. Am participat la ample
acțiuni de ecologizare a
zonelor de agrement din municipiu și din județ, am organizat acțiuni de prevenire a
poluării inclusiv – sau mai
ales – în zonele de picnic.
Am organizat competiții
pentru brașoveni pentru a

cultiva spiritul ecologist și
iubirea față de natură, față
demediul înconjurător, am
muncit și muncim cot la cot
cu locatarii de la blocuri pentru a amenaja și înfrumuseța
spațiile verzi. Am contribuit
cu muncă și cu material
săditor. Apoi sunt acțiunile
menite a ne recupera și
menține sănătatea, acțiunile
în aer liber, cum a fost cea
organizată de președintele de
la municipiu, Daniel Micu,
în 19 și 20 mai, când a organizat, pe carosabil, o zonă

liberă de autovehicule,
destinată
sportului
și
mișcării pe biciclete ori role.
În această primăvară,
ecologiștii brașoveni au
plantat mulți, foarte mulți
arbuști ornamentali. Printre
aceștia – nu mai puțin de o
sută de magnolii. Totodată,
la inițiativa președintelui
organizației locale Daniel
Micu, am demarat un proiect
extrem de ambițios: pornind
de la actualele piste pentru
biciclete, realizarea altor noi
trasee încât, în final, să se realizeze o imensă inelară a
Brașovului,
pe
care
bicicliștii să poată parcurge,
în condiții de deplină
siguranță întregul municipiu,
de la periferii până în centrul
istoric. Sper că toți acei care
sunt adepții pedalatului, care
vor să mai lase mașinile la o
parte și să mai facă economi
la bugetul de benzină, cei
care iubesc mediul și vor un
Brașov cât mai puțin poluat,
să voteze lista P.E.R. și
brăduțul veșnic verde pentru
consiliul local al municipiului Brașov. Așa vor avea categoric garanția ca proiectul
nostru,
de
fapt
al
brașovenilor, să se materializeze în cel mai scut timp,
încă din această vară să
putem pedala liniștiți și în

siguranță prin întregul oraș.
Liderul județean al ecologiștilor brașoveni are în
vedere și alte proiecte, multe
din ele cu tematică
economică, pentru județul
Brașov, începînd cu stimularea micilor producători agricoli și terminînd cu
înființarea de făbricuțe pentru produse ecologice și
tradiționale.”Dar totul în-

cepe cu un prim pas. Iar
acest prim pas al unui nou
drum, spre ecomoralitate și
spre normalitate începe, zic
eu, cu acordarea câtorva
minute, în 10 iunie, pentru
vot. Pentru un vot curat, pentru un vot neirosit zadarnic.
Și, dacă mă întrebați pe
mine, cu un vot dat pentru
Partidul Ecologist Român,
pentru brăduț!

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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