
La Consiliul Local Medias se poarta... tepele
"Ţeapa" de zile mari la sedinta extraordinara de vineri dupa-amiaza a Consiliului Local. Organizata la
solicitarea consilierilor locali ai Uniunii Social Liberale, PP-DD, Partidului Ecologist si consilierului
independent Ioan Petrariu, sedinta extraordinara nu a mai avut loc din cauza lipsei de cvorum. Doar 9
consilieri locali au fost prezenti din totalul de 21, astfel incat legal, sedinta nu s-a putut desfasura. Pe
ordinea de zi au fost incluse doua puncte. Este vorba de un "Proiect de hotarare privind masurile luate de
primarul municipiului Medias pentru actualizarea listelor electorale permanente utilizate la Referendumul
pentru demiterea Presedintelui Romaniei din data de 29.07.2012 " si " Propuneri formulate de catre
domnul consilier local Plopeanu Teodor, cu privire la buna functionare a sistemului de invatamant
mediesean pentrupregatirea anului scolar 2012-2013 ". Conducerea Partidului Social Democrat Medias a
organizat sambata dimineata o conferinta de presa, in cadrul careia s-a luat in discutie situatia de la
sedinta extraordinara de vineri dupa-amiaza, care nu s-a mai desfasurat din cauza lipsei cvorumului.
Şeful PSD Medias, senatorul Viorel Arcas, a catalogat neparticiparea alesilor locali ai PDL, UDMR si
PNL drept un boicot si a mentionat ca municipalitatea ii trateaza cu sictir pe medieseni. "S-a vazut foarte
bine ca boicotul de la nivel central al PDL, in frunte cu domnul presedinte suspendat Basescu, a continuat
si la Medias, de data aceasta fiind folosit acelasi procedeu la care s-a apelat de cateva ori si in Parlament
cand se discutau motiuni de cenzura, adica lipsa cvorumului. Consilierii PDL nu au fost la sedinta,
consilierii UDMR nu au fost, de la noi a lipsit unul singur, domnul Lata care a lipsit motivat. in rest,
niciun consilier local care a lipsit nu a avut o motivare, sa spuna de ce nu a putut veni. Intentia a fost
clara, nu au vrut sa vina. Noi ce putem sa spunem? in aceasta formula, locuitorii Mediasului vor fi tratati
cu sictir chiar de administratia locala ", a spus Arcas.
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