
Operatiunea `bani pentru Vointa`. Prefectul asteapta o stenograma, pentru a intra in joc
Primarul Klaus Johannis a primit astazi din partea consilierilor locali ai PD-L o scrisoare prin care acestia
solicita edilului sa-i sanctioneze pe angajatii primariei care s-au opus proiectelor de hotarare initiate de
democrat-liberali. In plus, consilierii ii cer lui Johannis sa initieze un proiect de hotarare prin care sa se
doteze stadionul Municipal cu o instalatie de nocturna. 
  
  Indiferent de rezultat, consilierii sunt hotarati: sesizeaza prefectul. `Am discutat deja la prefectura pentru
a ataca in contencios administrativ votul consilierilor din sedinta trecuta. Nu s-a putut face nimic pana
acum, pentru ca este nevoie de o stenograma a sedinte, ori aceasta stenograma nu a fost inca realizata.
Asa se lucreaz la noi, in fiecare sedinta de consiliu se voteaza procesul verbal al sedintei precedente`,
spune consilierul local PD-L, Ovidiu Luca.
  
  Scrisoarea consilierilor PD-L:
  
  Domnule Primar
  
  In urma solicitarii noastre de initiere a unui proiect pentru alocarea de fonduri in vederea dotarii
stadionului Muniipal Sibiu cu instalatie de nocturna, din raportul serviciului de resort reiese ca doar
ordonatorul principal de credit poate solicita o rectificae bugetara in conformitate cu Legea 273/2006.
  acestea fiind spuse, va solicitam sa considerati intiativa noastra ca raport prin care solicitam rectificarea
bugetara si sa INITIATI dumneavoastra un proiect de hotarare pentru aceasta asa cum ati procedat si in
cazul celorlalte institutii care au solicitat acest lucru.
  De semenea, doresc sa remarc faptul ca prin rapoartele de specialitate atasate celor doua proiecte initiate
de noi, cei care le-au redactat si-au depasit in mod flagrant atributiile, ei avand datoria de a evalua cererea
si de a se pronunta in privinta legalitatii acesteia si nu de a substitui consiliului local si de a da indicatii
vis a vis de oportunitatea proiectelor. Prin urmare, va rog sa luati masuri impotriva celor care si-au
depasit atributiile.
  
  Cu multumiri pentru intelegere,
  Consilierii PDL
  Brunchea Mariana
  Sava Livia
  Luca Ovidiu
  Stoica Sorin
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