
Funar cere ajutor la Cotroceni
Scandalul din Cluj dintre primarul Gheorghe Funar si prefect, in fapt o ?copie? la nivel provincial a
conflictului din Bucuresti, se pare ca va ajunge si el, la Palatul Cotroceni. Primarul municipiului
Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, i-a adresat, ieri, presedintelui Ion Iliescu, o scrisoare deschisa prin care ii
solicita acestuia sa se implice in solutionarea crizei din administratia clujeana. In acelasi document, Funar
il informeaza pe seful statului ca, in urma campaniei intitulata ?Impreuna pentru Cluj-Napoca?,
organizata dupa modelul ?Traian Basescu? in Bucuresti, cei aproximativ 70 de voluntari au strans de la
clujeni 70. 000 de semnaturi in favoarea continuarii investitiilor in municipiu, in sensul deblocarii
fondurilor necesare acestor lucrari. ?Am fost nevoiti sa apelam la aceasta metoda de consultare a
cetatenilor - o actiune civica, nu politica - intrucat, din pacate, cu incalcarea legii si din motive
politicianiste, alesii locali ai clujenilor din iunie 2000, in Consiliul Local, sustinuti de Prefectura judetului
Cluj, au decis blocarea a 70 de miliarde de lei necesari continuarii unor investitii din municipiu?, se
afirma in scrisoarea expediata sefului statului. Gheorghe Funar a mai declarat ieri ca este optimist in ceea
ce priveste organizarea unei intrevederi cu presedintele Ion Iliescu. ?Intalnirea cu seful statului, primar,
viceprimari si reprezentantii Prefecturii Cluj ar putea avea loc la Cluj-Napoca sau la Palatul Cotroceni?, a
spus edilul din orasul de pe Somes. Gheorghe Funar a adaugat ca cele 70 de miliarde blocate ar urma sa
fi folosite pentru modernizarea de strazi, continuarea lucrarilor la pavilionul de urgenta si la modernizarea
centralelor termice la zece unitati de invatamant preuniversitar. Primarul sustine in continuare ca CL
Cluj-Napoca este dizolvat de drept, in conformitate cu prevederile Legii 215/2001, a administratiei
publice locale, si ca prefectul ar fi trebuit sa ia act prin ordin de dizolvarea acestuia.
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