
Scandal electoral la Primaria Rosia
 Consilierii din comuna Rosia il acuza pe primarul PUR, Valentin Aldea, ca isi face campanie electorala
pe banii bugetului local .
  
  
  Consilierii locali ai comunei Rosia s-au adunat vineri dupa-amiaza in fata Primariei pentru a sigila
masina de serviciu a primarului Valentin Aldea, pe motiv ca acesta foloseste masina de serviciu in
scopuri electorale. 
  
  Consilierii locali spun ca de la inceputul campaniei electorale primarul, care candideaza din partea PUR
pentru inca un mandat se foloseste de masina  pentru a imparti ziare ce contin mesaje electorale sau
calendare cu chipul sau si cu sigla partidului umanist, iar cheltuielile de benzina sunt decontate din
bugetul local. 
  
  Ioan Ienciu, consilier local, candidat din partea PNG, spune ca oamenii au venit la Primarie pentru a-l
opri pe primar sa mai cheltuiasca banii in campanie, dar primarul are alta parere despre aceste
evenimente. 
   "Oamenii sunt hotarati sa nu ii mai permita primarului sa scoata masina din curtea institutiei pana la
incheierea campaniei electorale. Primarul a recunoscut ca s-a deplasat cu masina pentru a imparti ziare
insa a promis in fata oamenilor ca nu va mai face acest lucru" , spune consilierul Ienciu.  
  Valentin Aldea crede insa ca aceasta razmerita a fost starnita de consilierii locali si de unii carcotasi. 
   "Consilierii au anuntat o sedinta extraordinara cu doua puncte pe ordinea de zi in care se cerea sigilarea
masinii primariei si sistarea taierii masei lemnoase. In cele din urma sedinta nu s-a mai tinut si s-a ivit
doar acest scandal, in care oamenii s-au intors tot impotriva lor. In afara de un consilier local ceilalti sase
si viceprimarul candideaza la functia de primar. Este normal sa faca atmosfera. Eu sunt primar si nu am
program, iar daca ma duc cu treburi de serviciu prin satele apartinatoare, las si un ziar si un calendar cu
mine. Toata lumea face asta. Ce ar trebui sa fac, sa ma duc cu masina mea daca am autoturism de
serviciu? Dupa parerea colegilor mei consilieri, eu nu ar trebui sa-mi mai fac deloc publicitate, ca doar
sunt primar. Reprezentantii PSD le dau mici si bere la oameni in continuu, dar nu ma deranjeaza. Eu le-am
spus cat timp mananca si beau pe gratis nu conteaza cine le da" , a declarat Valentin Aldea. 
  
  In final, spiritele au fost calmate iar primarul spune ca nici daca s-ar da aceasta hotarare nu ar respecta-o
deoarece este un abuz din partea colegilor din administratia locala, sa nu aiba acces la masina de serviciu.
Dupa ultimul recensamant in comuna Rosia sunt in jur de 4836 de locuitori, iar numai in satul Rosia sunt
1500 de oameni.
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