
Teodor Neamtu: Nu sunt incompatibil
"Nu am primit nimic oficial, insa nu sunt in stare de incompatibilitate". Este declaratia primarului
municipiului Medias, Teodor Neamtu, care a sustinut luni la pranz o conferinta de presa, dupa ce in
weekend Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca edilul municipiului de pe Tarnava Mare este
incompatibil deoarece detine functia de primar al municipiului Medias si de cativa ani si calitatea de
reprezentant asociat persoana juridica in cadrul Piata Prim Com. Teodor Neamtu a explicat in cadrul
conferintei de presa de luni ca din punctul sau de vedere nu exista niciun fel de incompatibilitate.
"Personal nu am primit niciun raport de la Agentia Nationala de Integritate. Ştiu ca exista o sesizare
facuta vis-a-vis de aceasta incompatibilitate si ca este in lucru un dosar, dar repet, nu am primit nimic
oficial. Punctul meu de vedere este ca nu exista niciun fel de incompatibilitate pentru ca, ceea ce se
incrimineaza, se incrimineaza semnatura mea ca reprezentant legal al persoanei juridice municipiul
Medias pe actul constitutiv al societatii comerciale Piata Prim Com, act care a stat la baza infiintarii
societatii comerciale. Acest act este semnat in numele municipiului Medias de primarul Teodor Neamtu
si in numele judetului Sibiu , asociat la Piata Prim Com, de presedintele Martin Bottesch. Acest act a stat
la baza eliberarii certificatului constatator in vederea constituirii Piata Prim Com ca si societate
comerciala. La vremea respectiva, printr-o hotarare de Consiliu Local se numise Adunarea Generala a
Actionarilor, se numise Consiliul de Administratie, dar ei nu puteau intra in functiune, pentru ca asa
spune si legea, pana nu semneaza reprezentantul legal. Reprezentantul legal eram eu si cu presedintele
Consiliului Judetean Sibiu, Municipiul Medias si Judetul Sibiu fiind actionari. Eu astept sa primesc
raportul Agentiei dupa care voi ataca la instanta de contencuis ", a spus Teodor Neamtu, primarul
Mediasului.
  
  Va remintim faptul ca Agentia Nationala de Integritate l-a declarat incompatibil pe primarul Teodor
Neamtu. ANI a constatat ca Teodor Neamtu detine functia de primar al municipiului Medias si de cativa
ani si calitatea de reprezentant asociat persoana juridica in cadrul Piata Prim Com, societate infiintata de
Consiliul Local Medias.
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