MICĂ
PUBLICITATE
PRIN SMS
1442

Urmează instrucțiunile
din pagina 11.

CJ, AGENŢIE
TURISTICĂ DE LUX

Încă de la primul mandat, din
2000, Căncescu a transformat Consiliul Judeţean într-o
agenţie de voiaj din bani publici. Împreună cu mulţi dintre
consilierii judeţeni s-au plimbat pe banii braşovenilor în
cele mai exotice locuri .
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Gogoşile
lui Aristotel

u Ales de două ori senator și de trei ori președinte
al CJ, Căncescu nu și-a respectat nicio promisiune

Lucrările executate de Consiliul Județean au distrus monumentele istorice aşa cum
consemnează şi Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Natural din 2009. Unele ziduri sunt deja prăbușite.
PAG. 9

CĂNCESCU, CORIJENT
LA FONDURI UE

Până la sfârșitul lui 2011, CJ
Brașov a reușit „performanța“
de a atrage cei mai puțini bani
europeni dintre toate județele
țării. Spre comparație, Primăria Brașov a reușit să obțină de o sută de ori mai multe
fonduri nerambursabile.
PAG. 3

Nicolae Ţucunel, preşedinte al
Consiliului Judeţean Braşov!

u Nicolae Țucunel, candidat independent la președinția CJ, este apreciat de brașoveni ca un bun manager, o persoană
moderată, echilibrată, un bun moderator, adoptând cu succes modelul german. Președinte al Camerei de Comerț și
Industrie Brașov este dat de mai multe sondaje preelectorale drept câștigător în fața actualului președinte.paginile 6-7
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Funcţionar
public demn de
topul Forbes
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Pentru Aristotel Căncescu,
liderul liberarilor brașoveni,
cei 12 ani de mandat în fruntea Consiliului Județean au
reprezentat o adevărată mină
de aur.

Multimilionar în euro

În 2006, Aristotel Căncescu inaugura cu tot fastul
lucrările pentru noul Spital
Clinic de Urgență de la
Hărman. Se anunța o investiție fabuloasă, de 40 de milioane de euro.

Gogoşile lui Căncescu
„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. Vor putea fi internați
peste 3.500 de pacienţi lunar”,
declara Căncescu în presa
vremii.

I-a adus pe spanioli
la exasperare
Pentru realizarea Spitalului
de la Hărman, Consiliul
Judeţean s-a asociat cu firma
spaniolă, Ibadesa, care a construit spitale în peste 35 de ţări.
După patru ani de colaborare,
în 2010, reprezentantul spa-

niol a decis să rupă relațiile cu
județul Brașov și Aristotel
Căncescu. Spaniolii au fost
atât de furioși încât au
amenințat că ne vor face
reclamă negativă. „Nu ne-am
confruntat niciodată cu o
asemenea situaţie!“, declarau
reprezentanții Ibadesa când
au rupt contractul cu CJ
Brașov. „Asta este situaţia.
Trebuie să plătim!”, spunea,
fără să-i pese, Căncescu la
vremea respectivă.

A ştiut doar
să se plângă
În 2008, ministrul liberal
Nicolaescu a efectuat o vizită
la Braşov în care a dat
asigurări că spitalul se va face.
Cu bani şi sprijin de la Guvern, Căncescu nu a fost în
stare să construiască spitalul
de la Hărman. Iar când liberalii au plecat de la guvernare,
a ales să-şi folosească neputinţa ca armă electorală împotriva Guvernului.

www.gazetabrasovului.ro

Ipocrizie
propagandistică
În 2010, Aristotel Căncescu
critica faptul că nu se mai alocau fonduri la Spitalul
Judeţean iar trei aparate foarte
scumpe stau stricate pentru că
nu se găsesc 300.000 de lei
pentru a fi reparate. „În lipsă
de fonduri alocate de Ministerul Sănătăţii sau de Consiliul
Judeţean nu avem cum să
punem în funcţiune aceste
aparate“, explica atunci Căncescu. Camarila sa, însă,
formată din Diniţă, Grapă şi
familia Bâgiu a primit de la CJ
peste 100 de milioane de euro
în ultimii ani. Pentru bolnavi
nu s-au găsit 300.000 de lei!

6 milioane de euro
pentru o renovare!
Dar cel mai bun exemplu
de bătaie de joc la adresa banilor publici şi dezinteres faţă
de situaţia bolnavilor o
reprezintă renovarea Spitalului Judeţean. Pentru renovarea

unei treimi din clădire, Aristotel Căncescu a reuşit performanţa să cheltuie 6
milioane de euro! „Cu cele 6
milioane de euro pe care leam 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 a costat
metrul pătrat de construcţie,
cu aceşti bani s-ar fi putut
construi jumătate de spital! Sau schimbat însă numai
câteva uși, s-a pus gresie,
faianță şi s-a zugrăvit.

A aşteptat să fie
închise spitalele
Închiderea spitalelor a picat
ca o mană cerească pentru
Căncescu. Ca administrator al
spitalelor, CJ avea obligaţia să
asigure funcționalitatea lor,
însă a preferat să spună că
unitățile nu au medici și asistente, că sunt un dezastru, că
trebuiesc închise. În acest
timp, pe tăcute, a direcţionat
bani către colaboratorii lui.

www.gazetabrasovului.ro

În tot acest timp, la care se
adaugă încă opt ani petrecuți
ca senator în mandatele
1992-1996 și 1996-2000,
Căncescu a reușit să adune o
avere demnă de Topul
Forbes: un imperiu media
din care fac parte un ziar,
mai multe posturi de radio și
o televiziune care emite pe
trei frecvențe diferite; un
domeniu de basm în Valea
Glăjăriei de la Râșnov, de
unde nu lipsesc o casă, mai
multe terenuri de sport și o
minigrădină zoologică; o
altă casă în centrul istoric al
Brașovului și un cont bancar
ce depășește 4,3 milioane de
euro. Deşi leafa i-a scăzut cu
aproape o treime în 2011,
este evident că preşedintele
CJ nu se bazează doar pe
salariul de la stat. De 20 de
ani, Căncescu este practic
salariat la stat.

Case-fortăreţe
Atunci când nu are chef
nici de muncă, nici de afaceri, Bebe, cum îi spun
apropiații, gonește spre oaza
sa de relaxare de la Râșnov.
Domeniul este apărat de trei
bodyguarzi, 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, evaluată la 200.000 de euro,
arată ca o adevărată fortăreață: vila, situată pe o
stâncă, este înconjurată de
un gard prevăzut cu senzori
de mişcare și camere video,
iar garajul subteran care este
săpat în peretele muntelui
ţine maşinile lui Căncescu la
distanţă orice curios.

Mogul media
De-a lungul ultimilor
două decenii, de când se
ocupă de politică, actualul
președintele al PNL Brașov,
a reușit să obțină numeroase
licențe de la Consiliul Național al Audiovizualului,
instituție ai cărei membri
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. Felul în care a câștigat
milioanele de euro din
această afacere a intrat în
atenția Fiscului, care a cerut
DNA să recupereze aproape
șase milioane de lei de la
Căncescu.

Declaraţii
de avere dubioase
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
câteva luni înainte. În
aprilie 2008, el menţionează depozitul 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 membrilor familiei. De pildă, în 2009,
Magdalena Căncescu, șefă
de serviciu la Biblioteca
Județeană, a declarat că
soţul a încasat, din salarii,
102.809 lei, în timp ce
Aristotel a menționat doar
67.000 mii lei.

www.gazetabrasovului.ro
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Milioane de C luate...
la drumul mare!

Drum asfaltat pe sume exorbitante de prietenul Bâgiu

Căncescu, corijent
la fonduri europene
u Primăria a accesat de 100 de ori mai

mulți bani europeni decât Consiliul Județean

Un studiu publicat de Institutul de Politici Publice
(IPP), arată că Braşovul este
judeţ codaş în România, din
punct de vedere al fondurilor europene accesate.

Doar 309.000 de euro
Fondurile europene alocate României pentru perioada 2014 – 2020 vor fi
calculate pe baza sumelor
atrase în perioada 20082012. Din păcate, conform
studiului, Aristotel Căncescu,
preşedintele
Consiliului
Judeţean, a reuşit contraperformanţa de a atrage în 5
ani doar 309.000 de euro
fonduri europene! În schimb,
Primăria Braşov a atras
30.778.609 euro, de 100 de
ori mai mulţi bani decât Consiliul Judeţean!

Ce s-ar fi putut face

Drum județean inexistent „amenajat” de prietenul Diniță
Un alt semn al neputinţei preşedintelui CJ,
Aristotel Căncescu îl reprezintă starea drumurilor
din judeţ. După 12 ani de
administrare, Căncescu pur
şi simplu nu a fost în stare
să le asfalteze.

Asfaltare
la Sfântu’ Aşteaptă
Este şi cazul drumului
Şercaia – Hoghiz pe care
promite că-l asfaltează de
cel puţin 5 ani. Non-stop se
plânge că Guvernul nu-i dă
bani să asfalteze acest
drum doar pentru a-şi ascunde neputinţele. Rămas
pe stilul vechi, Căncescu

doar cerşeşte bani de la
Guvern, când, în mod normal, putea face rost foarte
uşor de ei. Din fonduri europene.

Fără bani europeni
CJ Sibiu a reabilitat
patru drumuri judeţene,
Harghita şi Mureş, câte
două fiecare, iar Covasna
şi Alba au modernizat câte
un drum. CJ Braşov nu a
reabilitat un metru de drum
judeţean din bani europeni.
În ultimii 5 ani, CJ Braşov
condus de Căncescu, a
accesat doar 300.000 de
euro fonduri europene,
fiind pe ultimul loc în ţară.
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Braşovul a pierdut în
acest mod bani nerambursabili care ar fi putut
merge spre reabilitarea sau
extinderea drumurilor judeţene, spre îmbunătăţirea
infrastructurii spitaliceşti
sau spre modernizarea parcurilor industriale.

Bani pentru
lucrări execrabile

pe metrul pătrat, când
Primăria Braşov asfaltează
cu 18 euro metrul pătrat.

Un alt motiv pentru care
drumurile arată jalnic în
2012 în judeţul nostru este
finanţarea din bani publici a
camarilei din jurul lui
Căncescu. Este de notorietate cazul drumului Cărpiniş-Prejmer care a fost
distrus la doar trei luni de la
inaugurare! Lucrările au
fost efectuate de RAMB
SISTEM, condusă de Gabriel Bâgiu, un apropiat al
lui Aristotel Căncescu. Pentru 7 km de asfalt de proastă
calitate au fost plătiţi 2.5
milioane
de
euro,
ajungându-se la 50 de euro

Miliarde pentru
un drum inexistent

„Doar s-a certat”

Dar poate cel mai grav îl
reprezintă plata unor
lucrări la un drum judeţean
inexistent. Miliarde de lei
vechi s-au scurs de la CJ la
SC Gotic, condusă de Ion
Diniţă, pentru drumul
judeţean 106 Şinca Nouă –
Vlădeni ... care nu există!
Fără să acceseze fonduri
europene, cu banii aruncaţi
pe asfaltări îndoielnice ori
inexistente Căncescu ne-a
dovedit că nu poate face
ceva serios.

Nicolae Ţucunel, preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie, candidat independent la funcţia de
preşedinte al CJ Braşov,
susţine că „motivul pentru
care CJ Braşov este ultimul
în ţară este acela că domnul
Căncescu a ignorat şi a dispreţuit banii europeni pe
care judeţul putea să îi ia
din Programul Operaţional
Regional şi nu numai, prin
neimplicarea sa în tot ceea
ce a însemnat Regiunea

www.gazetabrasovului.ro
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Centru. Aşa cum îl ştim la
Braşov, s-a certat şi la Alba
Iulia cu cei care trebuiau să
îi fie parteneri şi nu a mai
participat la lucrările unde
ceilalţi preşedinţi de consilii
judeţene şi-au prezentat şi
susţinut proiectele de
infrastructură. Nu a pregătit
proiecte pentru judeţul
Braşov deşi era unul din cei
mai vechi preşedinţi din
regiune“, susţine Ţucunel.

Banii accesaţi
de Compania Apa
au fost ignoraţi
Preşedintele CJ spune, de
fapt, că judeţul Braşov ar fi
pe primul loc în ţară la fonduri accesate, în niciun caz
pe ultimul. Şi asta pentru că
are cel puţin un proiect
major pe bani europeni, ce
depăşeşte 183 de milioane
de euro. Este vorba despre
extinderea şi modernizarea
reţelelor de apă şi canalizare
ale Companiei Apa, pentru
care Braşovul a obţinut şi
fonduri de coeziune. „Proiectele existente în fiecare
judeţ pentru extinderea şi
modernizarea reţelelor de
apă şi canalizare nu au fost
luate în considerare în raportul IPP, nici pentru
Braşov, nici pentru alte
judeţe. Acele proiecte, 40 la
număr în toată ţara, sunt întocmite şi accesate prin
Ministerul Mediului. Nu
sunt realizate de consiliile
judeţene“, a precizat Nicolae Ţucunel.
Pe de altă parte, Primăria
Brașovului a accesat de o sută
de ori mai mulți bani europeni
decât CJ, respectiv 30,7 milioane de euro, bani care au
fost investiți, în mare parte, în
infrastructura orașului.

www.gazetabrasovului.ro
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Gogoşile lui Aristotel

u Ales de două ori senator și de trei ori președinte
al CJ, Căncescu nu și-a respectat nicio promisiune

Căncescianismul = Arta de a găsi scuze pentru că ai ieșit pe ultimul loc

Chiar așa să fie? Un om al faptelor? De corupție?

În 2008, a declarat patetic că este la ultimul mandat.
Să sperăm că nu ne-a mințit și de data aceasta

Promisiunea cu aeroportul: 2000, 2004, 2008, 2012.
Mai vreți și în 2016?

Deși la toate capitolele, cele
trei mandate ale actualului
președinte al Consiliului Județean Brașov au avut rezultate dezastruoase, Aristotel
Căncescu își continuă fără nicio jenă propaganda deșănțată
pentru a fi ales a patra oară în
fruntea județului Brașov. Ce-i
drept, de trei ori a fost ales de
plenul CJ, în urma unor sforării de culise, și doar o singură
dată de cetățeni prin vot direct.
Astăzi, Căncescu își ascunde
nerealizările în spatele fumigenelor lansate de „ziariștii”
trustului său de presă, cărora le
comandă personal materialele.
Vechile sale promisiuni, din
campaniile precedente, au rămas însă tipărite în colecțiile
de ziare ale vremii. Nimic din
ce a promis nu a putut sau nu
a dorit să pună în practică.

Ales pe lista PD în 2001
Fruntaș fesenist la începutul anilor ‘90, Căncescu a fost
timp de două mandate, din
1992 până în 2000, senator.
Poziție din care nu s-a remarcat cu mai mimic, în afară de
licențele radio pe care CNA i
le acorda pe bandă rulantă. În
2001, ajunge președinte al CJ,
pe listele PD-L. Partid pe care
îl părăsește, în timpul respectivului mandat pentru PNL.

Aceleaşi scuze din 2004
La încheierea mandatului
2000-2004 a Consiliului Judeţean, Aristotel Căncescu s-a
plâns de faptul că Guvernul
nu-i dă bani. „În ceea ce priveşte investiţiile, şeful Consiliului Judeţean s-a plâns din nou
de faptul că deşi Braşovul este
unul din judeţele care coti-

www.gazetabrasovului.ro

zează foarte mult la bugetul de
stat, în acest an a ajuns să se
claseze chiar pe ultimul loc în
ceea ce priveşte distribuirea banilor în teritoriu”. Recunoaşteţi povestea? Atunci la guvernare era PSD.

Ce promitea în 2004
Asta nu l-a împiedicat pe
Căncescu să se prezinte la
alegerile din 2004, pentru un
nou mandat, în care să ne
promită marea cu sarea:
n „Finalizarea lucrărilor de
introducere a apei potabile în
toate localităţile din judeţ”. Na reuşit. Există multe localităţi
care nu au apă potabilă, un exemplu fiind comuna Hărman
n „Aducerea infrastructurii
din judeţul Braşov la nivelul
standardelor europene”. Ne
îndoim serios de faptul că

standarde europene înseamnă
drumuri ca acela dintre
Şercaia-Hoghiz. Sau că în Europa un drum se strică la 3
luni de la inaugurare. Sau că
se plătesc lucrări la un drum
judeţean inexistent.
n „Reabilitarea şi renovarea tuturor monumentelor
istorice aflate în patrimoniul
Consiliului Judeţean”. Aşa de
bine le-a renovat că le-a distrus. După ce a investit 9 milioane de euro în zidurile
Braşovului acestea sunt distruse, murate şi mucegăite.
n „Crearea unui parc turistic
în zona Râşnov-Bran”. Probabil a construit unul invizibil.
n „Sprijinirea asocierii
comunităţiilor locale pentru
accesarea unor importante
fonduri europene destinate
dezvoltării locale rurale şi ur-

www.gazetabrasovului.ro

bane”. Aşa de bună a fost
strategia încât în 4 ani a accesat doar 300.000 de euro, o
sumă egală cu zero ce l-a
plasat pe ultimul loc în ţară!
De 100 de ori mai puţin decât
Primăria Braşov.
n „Promovarea turismului
în judeţul Braşov astfel încât
judeţul Braşov să devină
primul judeţ turistic al ţării”.
Aşa stă scris. Dorea să promoveze turismul în judeţ.
Poate era mai bine să-l promoveze în ţară și în lume.
Însă el a ales să critice orice
investiţie în turism, alungând
turiştii. Este cazul pârtiilor
construite în Poiana Braşov.

Ce promitea în 2008
După ce n-a îndeplinit nicio
promisiune în mandatul
2004-2008, la alegerile din

2008 a venit cu un alt set de
promisiuni:
„Dragi braşoveni,
Vin în faţa dumneavostră
cu certitudinea că proiectele
pe care le-am început trebuie
să continue. Cu toţii vrem
aeroport, spitale la standarde
europene, drumuri bune,
obiective turistice care să
ducă faima judeţului”.
După 4 ani de la aceste
promisiuni aeroport n-avem,
spitalele arată jalnic, drumurile au uitat cum arată asfaltul, iar obiectivele turistice
sunt ori distruse (n.r. Zidurile
Braşovului, Turnul Mănuşarilor) ori batjocorite (n.r. WCul dintre zidurile fortificate al
bisericii din Caţa).
După 12 ani în care nu şi-a
îndeplinit nicioo promisiune,
mai vrea un mandat! Pas!

www.gazetabrasovului.ro
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Aeroportul, în aer
noiembrie 2004

mai 2001

ianuarie 2006

noiembrie 2005

aprilie 2008

septembrie 2007

„Gazeta Brașovului” a căutat în arhivele ziarelor articolele despre aeroportul promis încă din 2000 de Căncescu. Din miile de articole
apărute în 12 ani, reproducem mai sus câteva din cele mai interesante, în ordine cronologică. Oare cine îl mai crede pe Căncescu?
Nu mai este un secret pentru cineva că Aeroportul
Braşov a devenit jucăria electorală a lui Aristotel Căncescu.

Poveşti de adormit
electoratul
Din anul 2000 ne tot
povesteşte cum va construi el
odată, într-un viitor nedefinit,
acest obiectiv important al
Braşovului. Când nu ne
povesteşte, se victimizează.
El, ca un cavaler al dreptăţii,
se luptă cu o conspiraţie ce nu
vrea să facă aeroportul. Din
această închipuită conspiraţie
fac parte Guvernanţii PSD,
Aeroporturile
Otopeni,
Băneasa, Sibiu, Târgu Mureş,
Guvernanţii PDL, Băncile
etc. De fapt, este un cavaler cu

un costum peticit care nu mai
ştie pe ce lume se află. Pur şi
simplu, în 12 ani nu a fost în
stare să facă aeroportul. Cine
să-l mai creadă că va face asta
în următorul mandat?

Ar fi avut cu ce
Are la dispoziţie 200 de
hectare de teren date gratis de
Guvernul Boc, cel puţin 30 de
milioane de euro pentru aeroport, milioane de euro fonduri
europene ce putea să le acceseze şi tot ce s-a scremut el să
facă în 12 ani a fost un gard şi
o escavare de pământ. Atât!
Iar acum mai vrea 4 ani ca să
... schimbe gardul!

Gunay şi Intelcan au
fugit de Căncescu
În mai 2001, Aristotel Căn-
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cescu ne anunţa în presa
locală că aeroportul prinde
contur, fiind semnat un protocol cu Gunay Construction
din Turcia. În 2004 aeroportul
nu a mai prins contur cu
Gunay, ci cu Intelcan, de data
asta având o valoare de 100
milioane de euro. În noiembrie 2005 am fost anunţaţi de
Aristotel Căncescu de faptul
că aeroportul va fi operabil
din 2007. În 2006 ni s-a explicat că aeroportul nu va mai fi
operabil din 2007, ci din
2008. În februarie 2007 ni s-a
mai dat o veste mare. De la 1
iulie 2007 Intelcan începe
construcţia aeroportului. În
iunie 2007, înainte de începerea lucrărilor, Căncescu
ne-a povestit că două
consorţii bancare sunt interesate de aeroport.În septembrie

2007, Aristotel Căncescu nea mai făcut o promisiune:
„Primul Zbor în 2010”. În
aprilie 2008, împreună cu
ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, Căncescu avea
două certitudini: „Vom avea
aeroport” şi „Aeroport în 30
de luni”. În februarie 2009
Căncescu ne anunţa triumfător: „Liber pentru aeroport”
şi „Banii pentru aeroport vor
fi diponibili din 15 martie”

Si UTI a renunţat
În 2011 UTI ne făcea aeroport. În noiembrie 2011, de la
postul tv al lui Căncescu eram
anunţaţi de crainica de serviciu că „Se poate deja ateriza
la Ghimbav pe terenul unde
va funcţiona aeroportul
internaţional” în timp ce UTI
şi-a luat bagajele şi a plecat.
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În 2012 licitaţia pentru
construcţia pistei a fost
anulată
din
cauza
documentaţiei greşite.

Sursă de bani
pentru clientelă
Pe lângă jucăria de
propagandă, Aeroportul a
devenit şi o sursă de îmbogăţire pentru clientela lui
Căncescu. Cele mai bune
exemple sunt Ion Diniţă
care a obţinut lucrări de milioane de euro fără licitaţie şi
SC Dinoram SRL care a
obţinut milioane de euro
pentru proiectul aeroportului, fără să aibă experienţă în
domeniul aeronautic, ci doar
în construcţia de WC-uri.
Pro-babil, avantajul acestei
firme de a obţine milioanele

de euro l-a constituit faptul
că nevasta lui Căncescu a
fost angajată aici. Pe lângă
aceştia au mai fost îmbogăţiţi şi alte persoane prin
expropierea
terenurilor.
Consiliul Judeţean a primit
gratis de la Guvernul Boc
200 de hectare pentru Aeroport. Căncescu a refuzat săl construiască pe acest teren
şi s-a apucat de expropiat,
asta însemnând că a dat milioane de euro pe terenuri
care nu valorau nici doi
bani, mai ales că multe dintre ele erau pe marginea
pârâului Bârsa.
Este nevoie de un alt preşedinte care să pună ordine în
proiect şi să-l facă. Avem teren,
avem fonduri europene trebuie
doar o minte limpede care să
nu alerge după „învârteli”.
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Sunt independent şi voi rămâne independent pe întreaga
durată a mandatului meu. Cariera mea politică s-a încheiat
anul trecut, o dată cu retragerea din PSD.
Nicolae Ţucunel, candidat la preşedinţia CJ

ALEGERI 2012

„O pâine pentru fiecare”

Nicolae Tucunel

Singurul motiv pentru care astăzi nu
avem aeroport este refuzul președintelui
CJ de a se așeza la aceeași masă cu primarul
Brașovului și liderii politici locali

Știm că s-au cheltuit peste un miliard
de euro în cei 12 ani de mandat
Căncescu. În schimb, nu se vede nimic și
brașovenii o duc din ce în ce mai rău

Priorităţile unui independent
După
22 de ani
de distrugere și
jaf,
în
urma cărora au dispărut
sute de mii de locuri de
muncă, este momentul
de a reda brașovenilor
demnitatea, dreptul la o
pâine, printr-un program
ambițios de reconstruc-

ție a unor ample zone industriale.

Făgăraş. Fosta Platformă Nitramonia este
una dintre locațiile pe care
vom putea dezvolta un
parc industrial care să
ofere cel puțin 10 mii de
locuri de muncă.
Rupea. Zona Rupea, la

fel de vitregită ca zona
Făgărașului, va trebui readusă la viață prin construcția unui parc industrial care să ofere 3 mii de
locuri de muncă.

Zărneşti. Platforma
industrială „6 martie”, cea
care avea peste 12 mii de
muncitori, poate deveni
un parc industrial care să
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creeze 8-10 mii de locuri
de muncă.

Braşov. În Brașov și în
Zona Metropolitană va
trebui să amplasăm 2 parcuri industriale inspirându-ne din modelul Ploiești, Arad sau chiar Budapesta, care să absoarbă
câteva zeci de mii de
locuri de muncă.

Aeroportul, spitalele și
drumurile, rămân priorități,
dar nimic nu este mai important
decât traiul de zi cu zi al brașovenilor

u Ţucunel pe primul loc şi în judeţ
Conform unui sondaj, realizat pe un
eșantion de 1.800 de persoane, candidatul
independent la funcția de președinte al
Consiliului Județean, Nicolae Țucunel, l-a
devansat pe contracandidatul său Aristotel
Căncescu cu aproape 3 procente. Sondajul
citat îl indică drept câștigător al cursei pentru
șefia județului pe Nicolae Țucunel (independent) cu 45,3%, urmat de Aristotel Căncescu
(PNL) cu 42,6%.
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Nicolae Tucunel

Aristotel Căncescu

Puncte tari

Puncte slabe

Puncte tari

Puncte slabe

Experiența managerială. Om de
afaceri de aproape 20 de ani, care a
trăit mai mulți ani în Germania, Țucunel
a adoptat modelul nemțesc de management. Organizator recunoscut și
sprijinitor permanent al mediului de afaceri brașovean, a reușit să capaciteze schimburi comerciale între
județul Brașov și Germania de miliarde de euro, intervenind de numeroase ori pe lângă autorități.

Notorietate scăzută. Ca orice bun
manager, Țucunel s-a concentrat tot timpul asupra problemelor operaționale,
evitând publicitatea personală. Ocupând
mai multe funcții de conducere în
organizații publice, nu s-a preocupat niciodată să își facă notorietate prin presă.
Chiar și în actuala campanile electorală
s-a concentrat pe acțiuni pe teren, preferând discuțiile față-n față cu electoratul.

Fonduri nelimitate din buget. Banii
Consiliului Județean au fost folosiți pentru
acțiuni pur electorale. 1,8 milioane de lei au
fost destinați excursiilor și meselor pentru
pensionari. 9 milioane de lei i-a avut la
dispoziție în trimestrele I și II pentru campaniile de publicitate prin mass-media.
Ziarul Consiliului Județean - plin de propagandă electorală - a fost tipărit în sute de
mii de exemplare. A fost acuzat că este
sprijinit financiar de afaceriștii pe care îi
protejează, Bâgiu și Diniță.
Aparat de propagandă. Are în proprietate trei televiziuni locale, două radiouri,
precum și un ziar. Comandă personal unele
materiale și supervizează conținutul acestora. O armată de ziariști execută comenzile
lui fără cârtire, zi de zi. Trustul lui Voiculescu,
prin Ion Diniță, a primit de la CJ sume
imense de bani, susținându-l fățiș în campania electorală.
Stăpân peste instituțiile publice.
Instituțiile aflate în subordinea sa - CJ, Direcția Copilului, Muzeele, Centrul Reduta
și Consilprest - participă activ la Campania
electorală, angajații fiind antrenați de directori în fel de fel de activități politice. Pe
fațadele acestor unități publice au fost
afișate bannere cu președintele CJ. Consilprest susține mesele și distracțiile la bazinul de înot Agrement. Resursele publice,
de la mașini la calculatoare, sunt folosite
pentru propaganda politică a lui Căncescu.
Structuri pregătite pentru fraudare. Conform unor surse, Căncescu ar
fi pregătit o reţea de cumpărare a voturilor.
Pentru aceasta ar fi pregătite trei milioane
de euro, care vor fi folosite pentru a obţine
aproape 70.000 de voturi. Sunt vizate
comuntăţile sărace, iar un vot ar fi cumpărat cu aproximativ 75 de euro. Acuzații
despre astfel de practici au fost și în 2008.
Intangibilitate. Deși este cercetat în
nu mai puțin de 7 dosare penale, Căncescu se află de ani buni deasupra legilor.
Controlul pe care îl are asupra unor instituții
ale statului este extrem de puternic.
Gardă de corp. În toată campania a fost
flancat de o gardă de corp formată din oamenii lui Dorin Lazăr Maior și „băieți” din
găștile din Zărnești și Noua. Musculoși, cu
cefe groase, aceștia îl protejează de alegătorii care întreabă lucruri incomode.

Decontul promisiunilor neonorate. Aeroportul, Spitalul de la Hărman,
drumurile județene reabilitate și numeroasele alte așa-zise planuri i-au
folosit de mai multe ori lui Aristotel
Căncescu pentru a păcăli electoratul.
Capitalul său de credibilitate este extrem
de erodat după 12 ani în care nimic din
ce a promis nu s-a realizat.
Victimele execuțiilor sale. De-a
lungul timpului, s-a folosit de oameni, din
partidul său sau din alte partide, de care,
apoi, s-a debarasat fără remușcări.
Printre aceștia se numără N.V Popa, fostul lider al PNL, care l-a primit în partid pe
Căncescu pentru ca, ulterior, să fie exclus
de acesta. Pe lista celor „executați” se
mai numără: fostul director al Casei de
Asigurări, Paul Becheanu, fosta șefă a Inspectoratului Școlar, Carmen Tănăsescu,
fostul director al Maternității, Aurel Ionel și
mulți alții. Chiar și unii actuali primari liberali din județ.
Tensiunile interne din USL. Situația
cea mai delicată în ceea ce privește nerespectarea unor înțelegeri este cea a raporturilor cu partidul aliat, PSD. La fel de versat
în ale politicii, Constantin Niță nu-i va ierta
niciodată „țeapa” cu listele de candidați.
Chiar și acum, în campanie, mulți dintre pesediști îl susțin pe față pe Țucunel. Parteneriatele PSD - Căncescu, în cei 22 de ani
de politică, s-au sfârșit invariabi cu eșecuri.
Camarila vulnerabilă. Apropiații
președintelui CJ, amenstecați în afacerile
politice și cu bani publici, în principal Diniță
și Grapă sunt foarte vulnerabili datorită unor
dosare penale. Diniță, actual președinte al
partidului lui Voiculescu, PC, și deținător al
francizei Antena 1 pe Brașov, se orientează
deja spre PSD. Situația lui Grapă este însă
mult mai gravă, falimentele în cascadă ale
firmelor sale, precum și arderea tuturor documentelor contabile ale acestora, fiind
cercetate de procurori.
Antibaroniada. Conform unor surse din
PSD, Victor Ponta, premierul României și
președintele acestui partid, are o strategie
de curățare a imaginii coaliției. Astfel, celor
mai controversați baroni locali li se pregătește debarcarea. Crin Antonescu, președintele PNL, nu este străin de aceste mișcări,
iar Căncescu este unul dintre primii vizați.

Provine din societatea civilă. Lehamitea de politică a electoratului
poate face ca voturile să se îndrepte
spre un candidat fără partid. Țucunel
a ales să candideze independent pentru a nu fi supus presiunilor intereselor
de partid. Chiar dacă mai multe
formațiuni au declarat că îl sprijină,
Țucunel a promis că va fi un mediator
între forțele politice, fără să se angajeze în vreun partizanat.
Onorabilitate. Deși presa ostilă, plătită de contracandidatul său, Căncescu,
a căutat petele din trecutul său, nu a
putut fi găsit nimic compromițător. De
altfel, Țucunel este cunoscut ca o persoană extrem de corectă, comportamentul său fiind întotdeauna onorabil.
Apropiat de primarii din județ.
Din funcțiile publice pe care le-a deținut, atât în PSD, cât și ca președinte
al Camerei de Comerț și-a făcut foarte
mulți prieteni printre primarii localităților
din județ, cu care a derulat proiecte comune. Mulți dintre ei, chiar dacă sunt
membrii PSD sau PNL, nu s-au sfiit în
campania electorală să-l recomande
oamenilor pe candidatul independent.
Un bun mediator și negociator.
Stilul dezinvolt și simțul dezvoltat al
umorului, pe fondul unui profesionalism incontestabil, îl recomandă ca un
foarte bun mediator și negociator. În același timp, Țucunel a dovedit că, spre
deosebire de adversarul său, care s-a
remarcat pentru scandalurile permanente, precum și prin stilul răzbunător
și încrâncenat, poate să treacă peste
momentele tensionate fără resentimente.

Fără un aparat de propagandă
proprie. Spre deosebire de contracandidatul său, Țucunel nu are un
aparat de propagandă la discreția sa.
Deși eforturile sale cu panotajul și restul
materilelor electorale nu a fost neglijabile, nu se pot compara, nici pe departe, cu opulența campaniei lui
Căncescu.
Excesiv de discret. Obișnuit să se
afle în spatele proiectelor pe care le
manageriază, nu îi place să apară în
paginile ziarelor și la televiziuni, fiind o
persoană foarte discretă. În plus, ca
fost sportiv, dovedește un spirit de fairplay chiar și atunci când adversarii îl
„lovesc sub centură”. În campania
electorală, a răspuns câtorva atacuri
murdare, mult mai puțin agresiv însă,
decât principalul său contracandidat,
Aristotel Căncescu, al cărui trust de
presă este specializat în plăsmuiri și atacuri la persoană.
Specularea asocierii cu PDL.
Neavând alte „bile negre” legate de Țucunel, presa controlată de Căncescu
speculează pe tema susținerii acordate
de PD-L, care nu și-a pus candidat propriu la Consiliul Județean. Candidatul
independent este susținut însă și de
alte partide, asociații și personalități
brașovene. Partidul Ecologist, UNPR,
Asociația de Dezvoltare a Județului
Brașov, Asociația „România Dreaptă,
Alexandru Blemovici, managerul general de la Ina Schaeffler (cel mai mare
investitor străin din Brașov), precum și
mulți alții. Susținerea din partea PD-L
este, pe de altă parte, justificată de
piedicile permanente pe care Căncescu
le-a pus proiectelor de dezvoltare
inițiate de Primărie.
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Alba-neagra cu banii noştri

Investiţii ilegale de
milioane de euro

u Căncescu a risipit milioane de euro în investiții ilegale
în clădiri private sau pe terenuri care aveau alți proprietari

Centrul de informare turistică
5.000 euro/mp construit

Muzeul Civilizației Urbane
2 milioane de euro

Muzeul din casa unei familii
Ştia că imobilul e revendicat. În octombrie 2005
Prefectura Braşov a
înştiinţat Consiliul Judeţean de existenţa unei
notificări privind restituirea în natură a imobilului situat în Braşov,
Piaţa Sfatului nr 15,
(Muzeu Urban), aflat în
proprietatea CJ.
Bani cu nemiluita.
Deși legea interzice expres lucrări din bani publici în clădiri revendicate, Aristotel Căncescu a cheltuit 2 milioane
de euro până în 2009.
Joaca de-a negocierea.
În iunie 2007, Comisia
de negociere formată
din consilierii judeţeni
au ajuns la o înţelegere
cu moştenitorii: după
restituirea în natură,
Consiliul Judeţean va

cumpăra clădirea cu suma de 797.000 de euro.
Surpriză, însă, la finalul
procesului, Căncescu a
refuzat să le restituie
proprietarilor casa care
le aparținea de drept.
A acceptat un preţ mai
mare cu un million de
euro! După ce, în final,
moștenitorii au primit
o sentință favorabilă
fără să fie puși în posesie, au făcut o nouă
ofertă CJ pentru cumpărarea imobilului. De
această dată, au cerut
1.800.000 euro, cu un
milion de euro mai
mult faţă de cât se negociase în 2007! Aristotel Căncescu l-a
acceptat fără discuție,
provocând astfel o
pagubă bugetului de un
milion de euro.

Baza sportivă Olimpia
3 milioane de euro

Gaura neagră de la Olimpia
Nu i-a păsat. Aristotel Căncescu a făcut investiţiile la Olimpia în
condiţiile în care această clădire este una privată, dar şi în litigiu! În
2005, înaintea începerii
lucrărilor, un proces privind baza sportivă a
fost înscris în Cartea
Funciară. Căncescu nu
a ținut cont de nimic și
s-a încăpățânat să investească aproape 3 milioane de euro în Baza
Olimpia.
Nu este monument
istoric. În 2011, dându-şi seama că a greşit,
a afirmat de mai multe
ori în presa locală că
lucrările la Baza Olimpia au fost făcute de
urgenţă deoarece era un
monument istoric cu
grad ridicat de prăbu-
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şire, iar legea îl sancţiona dacă nu intervenea. Un document din
2011 de la Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul
Naţional spune clar
„Casa «Societăţii de
Patinaj» cunoscută ca
şi Baza Olimpia nu
este inclusă în Lista
Monumentelor Istorice”.
Sustragere de ban
public? În total, 3 milioane de euro din banii
publici au fost aruncați
într-un club sportiv
privat care, în final, a
dat faliment. Ce s-a întâmplat la Olimpia
poate fi interpretat ca o
schemă de sustragere a
banului public. Procurorii DNA vor stabili
dacă lucrurile stau aşa.

Construcţie pe teren privat
Lucrare inutilă. În 2008,
în plină campanie
electorală pentru alegerile parlamentare, preşedintele
Consiliului
Judeţean, Aristotel Căncescu, a inaugurat cu
mare fast centrul de informare turistică de la
Săcele. Centrul nu a
funcționat niciodată, iar
clădirea pentru care s-au
plătit bani grei din bugetul județului zace dărăpănată, la margine de
drum.
Încredinţare directă
pentru un apropiat. În
2006 Consiliul Judeţean
Braşov a înfiinţat Asociaţia pentru Promovarea şi dezvoltarea
Turismului din Judeţul
Braşov (APDT). În 2006,
noua asociație a încheiat
cu SC Distrikem SRL un
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contract de execuţie pentru construcţia a două
centre de informare
turistică, la Săcele şi
Sâmbăta de Sus, în valoare de 376.266 lei. Nu sa organizat nicio licitație,
lucrarea fiind încredințată
direct către firma consilierului județean PNL,
Sebastian Grapă.
Pe terenul altuia.
Căncescu a dispus începerea lucrărilor chiar
dacă nu existau autorizaţii
de construire, din cauză
că terenul aparţinea unor
persoane private. Grapă
s-a apucat de construit pe
terenul altuia iar după finalizarea lucrărilor și-a
băgat firma în faliment!
Acelaşi model a fost
folosit de Sebastian
Grapă şi în cazul altor
contracte.

Camarila
preşedintelui
În această criză economică nu toţi au dus-o rău.
Sunt unii din jurul preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov care au
obţinut sume importante
chiar dacă nu aveau dreptul.
Grapă, mâna dreaptă şi
lungă a preşedintelui.
Omul său de încredere, consilierul
judeţean
PNL,
Sebastian
Grapă,
a
obţinut
lucrări
de
aproximativ 17 milioane de
euro de la Consiliul Judeţean
şi primăriile din judeţ. Un
caz clasic de conflict de interese pe care Căncescu l-a
tolerat cu bună ştiinţă.
Proiect pentru naşu’. Alt
caz de conflict de interese il
reprezintă şi cazul proiectul
Aeroportului Braşov. Proiectul a fost făcut în 2011 de SC
Dinoram SRL înfiinţată de
Alexandru Rus, naşul de cununie al lui Căncescu, şi la
care lucrează şi nevasta lui.
Câteva milioane de euro
date de Căncescu acestei
firme fără să clipescă.
Diniţă, constructorul de
casă. O persoană care o duce
foarte bine pe lângă Aristotel
Căncescu este şi Ion Diniţă,
patronul SC
Gotic
SA, şi
coleg
d
e
USL,
în calitate de
președinte al
PC. Acesta a primit lucrări în
valoare de 50 de milioane de
euro de la Consiliul Judeţean, majoritatea fără
licitaţie. În plus, se pregătește să primească despăgubiri de 800.000 de euro
pentru terenul pe care, cică,
ar urma să se facă aeroportul.
Bâgiu, familia cu lipici
la lucrările CJ. Gabriel
Bâgiu şi fiul său, Răzvan
Bâgiu, ne-au
demonstrat că
orice
criză
poate
fi trec u t ă
uşor dacă
ştii pe cineva la Consiliul
Judeţean. Iar ei îl ştiu foarte
bine pe Aristotel Căncescu,
dovadă că au luat lucrări fără
licitaţie în valoare aproximativă de 35 de milioane
de euro!
Nu ar fi fost nicio
problemă dacă aceştia ar fi
făcut ceva de banii luaţi. Dar
nu se vede nimic. Drumurile, spitalele şcolile din
judeţ sunt praf! 100 de milioane de euro risipiţi de
Căncescu pe la prieteni.
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Căncescu a distrus
monumentele istorice

„Iubitorul de istorie” s-a cocoțat
pe Casa Sfatului, fără nicio jenă

Căncescu și-a plătit prietenii
ca să distrugă Turnul Mănușarilor

Inovație cănceșciană: ziduri
medievale cu toaletă încorporată

Așa arată un zid renovat de Căncescu
la un an de la inaugurare

Aristotel Căncescu a încercat să-şi creeze o imagine
de om civilizat, un iubitor de
cultură. Probabil marcat de
faptul că a rămas corigent în
liceu iar Bac-ul nu şi l-a luat
din prima, Căncescu a vrut
să arate că iubeşte monumentele istorice brașovene,
încredințând lucrările pentru
renovarea lor unor apropiați,
dintre cei abonați la lucrările
pe bani publici.

Raport acuzator
Din păcate lucrările executate de el au distrus monumentele istorice aşa cum
consemnează şi Raportul

Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Natural din
2009. Ceea ce s-a păstrat din
vechile ziduri se află acum,
în mare parte, în stare de
ruină. Din păcate, acţiunea
de restaurare din ultimii ani a
pus în practică soluţii aberante, care au ca rezultat
imagini deformate, false,
străine de aspectul original al
monumentului şi care vor
avea efecte nocive asupra
părţilor originale. Un asemenea tip de restaurare care
«distruge prefăcându-se a
construi» are la origine lipsa
de competenţă profesională

www.gazetabrasovului.ro

în domeniul resta-urării a autorilor”, se spune în raportul
citat.

Distrugeri pe bani
de împrumut
Rând pe rând monumentele istorice au căzut
victime nepriceperii lui
Căncescu: Turnul Mănuşarilor a fost distrus din cauza
lucrărilor ilegale efectuate de
oamenii lui Căncescu. Un
turn din sec XV a dispărut
pentru totdeauna. Zidurile
Braşovului au fost cimentate
în exces iar după un an de
zile de la finalizarea lucrărilor o parte din zid s-a

prăbuşit. Mai mult zidurile
sînt murate, mucegăite şi
pline de igrasie. Toate acestea la un preţ de 9 milioane
de euro împrumutaţi de
Căncescu, în numele braşovenilor pe 25 de ani. Cu
alte cuvinte noi vom plăti 18
milioane de euro, incluzând
dobânzile, pentru ziduri distruse, mucegăite şi murate.

Monumente
batjocorite
cu bannere
Un alt semn că de fapt
Căncescu habar n-are ce
înseamnă un monument istoric este acoperirea lor cu

www.gazetabrasovului.ro

bannere electorale. Niciodată
un adevărat iubitor de artă nu
va permite amplasarea de
materiale electorale pe
faţadele istorice unor clădiri
precum Casa Sfatului, Casa
Baiulescu sau Biblioteca
Judeţeană. „Profanarea” pusă
la cale de Căncescu a stârnit
o adevărată campanie pe internet a brașovenilor indignați.

WC între zidurile
unei cetăţi
În ceea ce priveşte renovare cetăţilor din judeţ
Căncescu ne-a făcut doar
promisiuni. Noroc că pri-

marii din Râşnov şi Rupea
nu au stat să-l asculte pe
Căncescu şi şi-au văzut de
treabă, iar cetăţile lor sunt
aproape renovate. Nu acelaşi
lucru s-a întâmplat la
Făgăraş unde primarul
aşteaptă şi acum fonduri de
la judeţ şi stă cu cetatea
nerenovată. Exemplul cel
mai elocvent al faptului că
Aristotel Căncescu habar nu
are ce înseamnă un monument istoric este construcţia
WC-ului dintre zidurile bisericii fortificate din Caţa!
Cine în lume a mai
finanţat construcţia unui WC
între zidurile fortificate?

www.gazetabrasovului.ro
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Alba-neagra cu banii noştri

CJ, agenţie
turistică de lux
Sebastian Grapă în China,
unde l-a însoțit și nevasta

Consilierii județeni, Claudiu Coman (stânga) și Sebastian Grapă (dreapta),
oamenii de încredere ai președintelui, într-o excursie în Hong Kong
Încă de la primul mandat,
din 2000, Aristotel Căncescu a
transformat Consiliul Judeţean
într-o agenţie de voiaj din bani
publici. Împreună cu mulţi
dintre consilierii judeţeni s-au
plimbat pe banii braşovenilor
în cele mai exotice locuri de pe
planetă. În total, în cei 12 ani
de conducere căncesciană,
s-au tocat pe excursii peste 9
milioane de euro.

Sebastian Grapă, Coman Claudiu, Cornea Claudiu, Hârşovescu Silviu Ştefan, Cristian
Drăghici (foști pedeliști, trecuți după plimbări la PNL) şi
mulți alţii. Oameni care de fiecare dată au votat „așa cum
trebuia”.

Au văzut Carnavalul de
la Rio pe banii noştri

În acest „club elitist” au avut acces consilierii voiajori
precum Aristotel Căncescu,

Pentru toate deplasările au
avut o explicaţie: să promoveze judeţul Braşov. Hong
Kong, China, Australia, Noua
Zeelandă, Brazilia (în timpul

SERVICII

www.eroticmasajherra.ro

Consilieri voiajori

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

carnavalului de la Rio), Argentina, Uruguay , Indonezia,
Japonia, Africa de Sud,
Laponia, Peru, Chile sunt
câteva din destinaţiile exotice
în care consilierii voiajori au
umblat. La aceste destinaţii se
adaugă şi altele mai apropiate
Rusia, Germania, Franţa,
Marea Britanie, Belgia, Israel,
Egiptul etc.

Milioane de euro
Costurile acestor deplasări
sunt pe măsura deplasărilor.
Zeci de mii de euro de excursie incluzând transport, hotel,

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

Sebastian Grapă în Cuba, la Havana

masă şi neveste. Unii consilieri judeţeni şi-au plimbat și
nevestele pe banii braşovenilor. Doar nu erau ele să
rateze Hong Kong, Australia
sau alte destinaţii exotice. În
total au fost cheltuite mai
multe milioane de euro pe
deplasări.

Informaţii secrete
Căncescu a fost obligat de
presă după un proces care a
durat câțiva ani, în baza Legii
informațiilor publice, să dezvăluie lista deplasărilor consilierilor. Astfel, opinia public

a putut aflat ce voiaje au făcut
apropiații săi în mandatul
2004-2008. Ulterior, aceste
informații au fost la fel de
bine păzite de președintele
CJ, dar excursiile pe bani
publici au continuat fără nicio
rușine.

Recorduri în mii
de kilometri
Pentru mandatul menționat
(2004-2008) s-au putut afla
totuși câteva recorduri ale
„deplasărilor” consilierilor
județeni, aproape incredibile.

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

Astfel, cea mai lungă distanță
într-o singură excursie a fost
Lake Toba,
Indonezia
(11.765 km), cel mai exotic
voiaj s-a consumat la Rio de
Janeiro, Brazilia (10.289
km), cea mai sudică destinație a fost Johannesbourg,
Africa de Sud (8.000 km), iar
cel mai estic punct atins a fost
Nagoya, Japonia (8.606 km).
Practic, consilierii județeni
brașoveni, apropiați de președintele Căncescu, au împânzit tot globul, cheltuind
sume exorbitante.

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote
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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
lAstra, Confort I, 36mp,
parchet, gresie, faianță.
24.500 euro negociabil. Tel:
0752.158.181
lVând garsonieră Tractorul,
confort I semidecomandat,
etaj 2, separare de gaz, termopane, panouri radiante,
parchet, gresie, faianță, ușă
metalică, Preț: 25.500 euro,
Tel:
0368.444.598,
0732.133.304
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 Astra,
confort I decomandat, cu
îmbunătățiri, preț: 27.000
euro. Tel: 0268.322.376
lVând garsonieră în zona
Astra, Soarelui, etaj intermediar, centrală termică, geamuri termopan, parchet. Preț
negociabil.
Telefon
0728/332.945
lOfer garsonieră în Astra –
Calea București, confort I
semidecomandat, dotată cu
termopan, parchet, mobilată
și utilată, preț 25.000 euro.
Tel: 0754/870.035
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
lConfort I, 60 mp, etaj 3 din
4, centrală, termopan, parchet, gresie, faianță. Lux.
35.000
euro.
Tel:
0756.158.184
lApartament 2 camere,
Ciocanului - Tractorul,
confort
1,
parter,
debranșat, balcon închis,
vedere 2 părți, pretabil
spațiu comercial, 37.000
euro neg., tel: 0751.188.188
lHărmanului, decomandat,
confort I, etaj 2 din 4, izolat
termic, 2 balcoane, separate
gaz, 40.500 euro. Tel:
0752.158.181
lVând apartament două
camere, Astra, decomandat,
toate îmbunătățirile mai
puțin central proprie, 35.000
euro neg. Tel: 0268.322.376,
0721.932.829
lRăcădău, Parcul Trandafirilor, Muncii, decomandat,
confort I, etaj intermediar, 2
balcoane, centrală, termopan, 52.000 euro. Tel:
0756.158.184
lApartament 2 camere,
Brândușelor - ITC, confort

1
decomandat, 57 mp, balcon
închis
în
termopan,
centrală termică, beci, parchet, gresie, faianță, ușă
metalică, 42.000 euro neg.
0721.308.704
lAstra, confort I, etaj intermediar, centrală, termopan,
parchet, gresie, faianță,
38.000
euro.
Tel:
0752.158.181
lVând apartament două
camere, Centrul Civic, confort I semidecomandat, etaj
intermediar, separare de gaz,
fără îmbunătățiri, 34.000
euro, tel: 0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat, structură mare,
îmbunătățiri, preț 38.000
euro negociabil relații la tel:
0731/833202
lVând apartament Florilor,
semidecomandat, cu balcon,
izolat termic exterior, etaj
1/4,separare de gaz, 34.000
euro neg, tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 2 camere,
Galaxiei, confort 1 decomandat, etajul 3, însorit,
debranșat, parchet, separare gaz, gresie, faianță,
33.000
euro,
tel:
0751.188.188
lVând apartament cu 2
camere Calea București,
confort I circular, etaj intermediar, îmbunătățiri, 45.000
euro. Tel: 0754/870.035
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
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
lGriviței, confort I, 70 mp,
etaj 4 din 10, centrală, termopan, parchet, gresie,
faianță, ușă metalică, beci,
64.000 euro negociabil. Tel:
0756.158.184
lApartament 3 camere,
Griviței, confort 1 decomandat, 85 mp, vedere
bilaterală, balcon închis,
termopan,
centrală
termică, ușă metalică, beci,
parchet, 56.000 euro, tel:
0751.188.188
lRăcădău,
decomandat,
confort I, 74 mp, centrală,
termopan, parchet, gresie,
faianță, beci, parcare, 63.000
euro
negociabil.
Tel:
0752.158.181

lVând apartament trei
camere Astra, confort I decomandat, două grupuri sanitare, vedere pe două părți,
centrală proprie, termopane,
ușă metalică, parchet, gresie,
faianță, două beciuri, bloc reabilitat termic, preț: 52.000
euro neg. tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 3 camere, Gral Dumitrache, confort 1
decomandat, vedere 2
părți, 2 balcoane, 2 grupuri
sanitare, centală termică,
termopane, parchet, liber
la vânzare, 52.000 euro, tel:
0751.188.188
lVând apartament trei
camere, Centrul Civic, confort I decomandat, etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, gresie, faianță,
vedere pe două părți, însorit,
bucătărie mobilată și utilată,
pivniță, Preț: 65.000 euro,
tel: 0368.444.598
lApartament în casă,
Schei - După Iniște, 90 mp,
3 camere, baie, bucătărie,
hol,
parchet,
gresie,
faianță, 2 colocatari în imobil, intrare separată,
52.000
euro,
tel:
0721.308.704
lApartament 3 camere,
Răcădău – Maceșului, confort
1
decomandat,
centrală termică, termopane, gresie, faianță,
57.000 euro neg, tel:
0751.188.188
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 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

4 Camere
lGemenii,
decomandat,
confort I, 2 grupuri sanitare,
etaj 3 din 8, centrală, termopan, parchet, gresie,
faianță, 69000 euro. Tel:
0756.158.184
lRăcădău, Parcul Trandafirilor, decomandat, confort I,
etaj intermediar, centrală,
termopan, parchet, gresie,
faianță, 69.900 euro. Tel:
0752.158.181
lAstra, decomandat, confort
I, etaj 3 din 4, 2 grupuri sanitare, centrală, termopan,
parchet, gresie, faianță, 2
parcări, beci, însorit, 67.000
euro. Tel: 0756.158.184
Case
lCasă de vânzare Hărman
- Trandafirilor, suprafață
totală 860 mp, suprafața
construită 100 mp, 2 corpuri de casă, 3 camere,
baie, bucătărie, șură,
șopron, 2 beciuri, garaj,
grădină de zarzavat, pomi
fructiferi, 65.000 euro neg,
tel: 0721.308.704
lBod,
vilă
deosebită,
P+E+M, 5 camere, 2 grupuri
sanitare, bucătărie, dinning,

3
dressing-uri, 2 terase, 3 balcoane, garaj, utilități, finisaje
deosebite, curte amenajată
cu gazon, 750 mp teren,
115.000
EURO,
tel:
0721.932.829
lCasă de vânzare, Hălchiu
- Satul Nou, suprafață
totală 700 mp, suprafață
construită 170 mp, parter
și mansardă, 2 terase, 3
camere, 2 băi, bucătărie,
construcție nouă, bucătărie
de vară, gaz, canalizare,
apă, gresie, faianță, parchet, mobilată nou, 60.000
euro, tel: 0751.188.188
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

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
lÎnchiriez garsonieră, central, decomandată, bloc de

apartamente, centrală termică, geamuri termopan, mobilată,
150
Euro/luna,
tel:
0721.932.829

Apartamente
lÎnchiriez apartament 2
camere, Astra, semidec,
îmbunătățiri, mobilat, utilat,
850
RON/luna,
tel:
0368.444.598
lOfertă
închiriere
apartament 2 camere,
Carpaților - Hacienda,
confort 1 decomandat,
etaj intermediar, mobilat,
utilat nou, renovat integral, centrală termică, termopane, balcon închis în
termopan, 300 euro, tel:
0751.188.188

Case
lOfertă închiriere casă,
Craiter, 3 camere, 2 băi,
bucătărie, hol, terasă, curte
betonată, spațiu verde,
garaj, mobilată, utilată
complet
și
modern,
centrală termică, termopane, 500 euro neg, tel:
0721.308.704
CUMPĂRĂRI
Apartamente
lDoresc să cumpăr apartament 3 camere, Tractorul,
confort 1 decoamndat, 2
băi, etaj intermediar, însorit,
centrală termică, ofer prețul
zonei, tel: 0751.188.188
lDoresc să cumpăr apartament 2 camere, Astra, decomandat, etaj intermediar, cu
sau fără îmbunătățiri, ofer
plata
cash,
tel:
0721.308.704

Director: Alexandru GHIZA
Director vânzări: Andreea
RUSU
Director marketing și
distribuție: Alen TRAXLER
Redactor șef: Doina TURCU
Redactori: Andrei BÂRSAN
(Economic); Octav FILIMON
(Social); Andrei DINU (Politic);
Adriana ALEXE (Fapt divers)
Publicitate:
andreea.rusu@gazetabrasovului.ro
Adresa redacției:
contact@gazetabrasovului.ro

Braşovenii au de ales:
pâine sau vorbe goale!
Dumitru Ioan Puchianu
10 iunie este
ziua în care fiecare brașovean are un
cuvânt greu de spus în
ceea ce privește viitorul județului Brașov.
Alegerea președintelui
Consiliului Județean
Brașov este importantă și pentru primarii
din județ. Sigur, nu am
să spun brașovenilor
cu cine să voteze, însă
am să reamintesc tuturor că votul poate
schimba viața fiecăruia dintre noi. Înainte
de a vota, fiecare brașovean trebuie să se
gândească dacă până
acum, cu actuala administrație a județului,

viața sa s-a schimbat.
Dacă nu este cazul ca,
după 12 ani, la conducerea județului să vină
o altă persoană și odată cu aceasta o nouă
abordare a administrației în legătură cu fiecare locuitor al județului, dar și cu primăriile.
De 12 ani auzim doar
scuze ce îmi amintesc
de un slogan al protestatarilor din Piața Universității care suna
așa: „Vă rugăm să ne
scuzați, nu producem
cât furați!”. Nu este
normal ca, în locul faptelor, brașovenilor să li
se prezinte doar vorbe
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goale. Nu este normal
ca timp de 12 ani să se
taie panglici fără a se
realiza concret niciun
obiectiv de amploare.
Nu avem un spital, nu
avem aeroport, nu avem structură rutieră.
Mai mult, sunt brașoveni care nu au o
pâine pe masă, iar acest
lucru este inadmisibil.
Jaful și distrugerea industriei brașovene a
însemnat dispariția a
peste 150.000 de locuri
de muncă.
Vânzarea patrimoniul județului Brașov,
așa cum intenționează
actualul președinte,
înseamnă sărăcirea în-

întregului județ. Contraperformanța Consiliului Județean este
eșecul managerial al
actualului președinte.
Este inadmisibil ca averea personală a președintelui Căncescu
să crească, iar brașovenii să sărăcească.
Iată doar câteva lucruri la care brașovenii ar trebui să se
gândească atunci când
vor vota.
Există și brașoveni
nehotărâți, care încă
nu știu cu cine să
voteze. Priviți doar
spre realizările candidaților, analizați dacă
vorbele lor au acope-
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Partidul
România Mare

11

Popuşoi Cristian

În timp ce marea majoritate a locuitorilor din comuna
Şercaia abia o duc de pe o zi
pe alta, mai marele comunei
se pare că a găsit cheia succesului. Aşa se face că dacă
se pun pavele la Primărie,
imediat se pun pavele şi
acasă la primar. Se izolează
Dispensarul, se izolează şi
casa primarului. Se face
încălzirea
centrală
la

12

Partidul
Socialist Român

Candidat
independent

T
A
T
VO

Zanfir Viorel

nici din postura de
candidat, nici din cea
din partea vreunui partid politic.
Activez în spațiul
societății civile ca voce individuală, activez
în numele conștiinței
mele comunitare deoarece știu că numai
uniți vom învinge.
Numai uniți vom
câștiga. Unitatea înseamnă și diversitate
de opinii, dar înseamnă
și scopuri comune. După 22 ani, este mai mult
decât necesară o schimbare.
O pâine pentru fiecare! Omul sfințește
locul, nu partidul!

Şercaia, tărâmul
tuturor posibilităţilor!

Forţa Civică

Stănescu Sorin

rire în fapte și atunci
veți ști cu cine să
votați. Din păcate vor
fi și dintre aceia care
vor spune „de ce să
votez?!” Acestora am
să le spun că indiferența și pasivitatea
generează sărăcie. Nu
numai materială ci și
spirituală. Votul este
pentru cei puternici,
pentru aceia care vor
de la viață mai mult,
care cred în speranță.
Iată de ce vă îndemn,
pe dumneavoastră, toți
brașovenii cu dreptul
de vot, să vă exprimați
așa după cum vă
dictează conștiința.
Acest îndemn nu-l fac

Ţucunel Nicolae

Cum va arăta ultima pagină a buletinului de vot pentru președintele Consiliului
Județean Brașov, pe care se află candidatul independent Nicolae Țucunel

Primărie , se face şi acasă la
primar. Se schimbă țigla de
pe Dispensar, se schimbă şi
țigla de pe casa primarului.
Se pun termopane la
căminul din Văd , se schimbă
termopanele şi la casa primarului. Iar lista poate continua. Curios, toate aceste
coincidenţe fac obiectul unor
investigaţii din partea DNA.

