
Razboi deschis intre Bucur si CJ
Sfarsitul de contract pentru Bucur in fruntea CNM Astra declanseaza tensiuni cu Consiliul Judetean.
 Corneliu Bucur a spune ca asupra sa Consiliul Judetean a declansat o campanie de intimidare. „Se
incearca intimidarea mea pentru a nu mai lua parte la un nou concurs ".

 Bucur a solicitat CJ inlocuirea juristei Cristina Linde din Consiliul de Administratie al CNM Astra pe
motiv ca aceasta ar fi ostila si ar bloca sedintele in muzeu. in raspunsul primit, reprezentantii CJ ii scriu
lui Bucur ca „nu intelegem sa ne lasam santajati ", facand referire la dubla pozitie a lui Corneliu Bucur:
cea de director si de consilier judetean. Mai departe, Bucur a anuntat ieri ca va solicita CJ crearea unei
comisii care sa ancheteze daca cumva a obtinut vreun avantaj facand uz de functia de consilier judetean.

 Consilierul juridic Cristina Linde arata cealalta fata a situatiei. Din cele sapte sedinte ale CA care ar fi
trebuit organizate pana acum din vara anului trecut, au fost tinute doar trei, cea din decembrie 2008 fiind
amanata chiar de catre Corneliu Bucur. Ultima sedinta la care face referire Bucur a avut un scop ascuns -
acela de a da afara o parte din angajatii muzeului, desi reprezentantii CJ nu au cerut o astfel de masura.

 "Am aflat de la angajati ai muzeului ca domnul director general a solicitat reducerea personalului cu 10%
si ca se intentioneaza schimbarea din functie a unor conducatori, intamplator aceiasi cu care domnul
director a avut niste disensiuni, in sensul ca au fost sanctionati ", declara Cristina Linde. "Suntem ignorati
si nu suntem lasati sa ne indeplinim atributiile in cadrul CA. Nimeni nu are ceva cu domnul Bucur,
dimpotriva, dar nu putem fi de acord cu acest mod de lucru", mai spune aceasta.
 Pe www.sibiustandard.ro puteti asculta declaratia completa a Cristinei Linde, precum si inregistrarea
ultimei sedinte a CA al CNM Astra.
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