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„Să nu se mai ascundă după Olguța, Codrin, Doinița”

Invitat la o dezbatere publică

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a anunțat
ieri dimineață, pe Facebook,
că îl invită pe președintele
PSD Liviu Dragnea la o dezbatere publică, „cu cifrele pe
față”, tema ﬁind bugetul, edilul susținând că din bugetul
Capitalei au fost tăiate 180 de
milioane de euro.

„Îl invit pe dl. Dragnea la o
dezbatere publica, cu cifrele si
dovezile pe fata, la orice televiziune doreste, oricat de prietenoasa cu el. Sa vada o tara intreaga cine minte si cine spune
adevarul. A taiat aproape 25%
din bugetul Primariei Capitalei
(180 milioane de euro) si spune
senin ca bucurestenii nu vor ﬁ
afectati, pentru ca a suplimentat
repartitia de bani la sectoare. O
mare manipulare! Dl Dragnea se
face ca nu stie ca Primaria Capitalei si cele 6 primarii de sector
au prin lege atributii diferite si,
deci, facturi de platit diferite.
Primaria Capitalei plateste pentru toti locuitorii din Bucuresti
: subventia si investitiile pentru
transportul public in comun,
subventia si investitiile pentru
termoﬁcarea distrusa in 30 de
ani de subﬁnantare,dotarile si
functionarea celor 20 de mari
spitale, iluminatul public, consolidarea blocurilor cu bulina
rosie, marile lucrari de infrastructura : poduri, pasaje, su-

Cluj-Napoca

100 de contracte
declarate

Un clujean a înregistrat la
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice (AJFP)
Cluj peste 100 de contracte
de închiriere a proprietății,
în 2018, în timp ce alte 70 de
persoane ﬁgurează că au mai
mult de cinci contracte.
Potrivit unei informări
transmise de AJFP Cluj, în
cursul anului trecut au fost
efectuate 10 controale pentru
veriﬁcarea proprietarilor care
își închiriază proprietățile,
fără să le declare. „Numărul
de persoane arondate la AJFP
Cluj care au bifat în declarația
unică cod 212 pe anul 2018
<<cedarea folosinței bunurilor
caliﬁcată în categoria venituri
din activităţi independente>>,
mai mult de 5 contracte, este
de 70. Numărul maxim de
contracte de închiriere depuse de o singură persoană este
103 contracte. În cursul anului
2018 au existat 10 controale
în baza unor reclamații, pentru veriﬁcarea proprietarilor
care își închiriază proprietățile
fără să le declare, din care
s-au conﬁrmat 5 reclamații”,
se arată în documentul citat.
În municipiul Cluj-Napoca și
în comuna Florești sunt cel
mai multe imobile construite
în ultimii ani, unde se închiriază apartamente sau spații de
birouri. Suma medie lunară cu
care se închiriază o locuință în
Cluj-Napoca este în jur de 350
de euro. 

pralargiri, marile parcuri, cele
15 teatre etc.”, a scris Gabriela
Firea, pe Facebook.
Primarul general al Capitalei
îl acuză pe Liviu Dragnea că
falimentează, prin legea bugetului, Capitala.
„Ceea ce face acum dl Dragnea prin Legea Bugetului este
falimentul Capitalei Romaniei
dintr-un singur motiv: sa se razbune pe mine, pentru ca am avut
curajul sa-i spun ca izoleaza
tara si distruge echipa politica.
Dovedeste ca ii uraste pe bucuresteni, pentru ca ei vor avea cu

25% mai putine servicii publice,
daca Bugetul va ﬁ votat in forma actuala de Parlament.
Le garantez locuitorilor din
Bucuresti, cu sau fara buletin de
Capitala, ca voi lupta cu aceasta
monstruozitate de buget, si ne
vom adresa tuturor forurilor interne si externe. Functionarii si
demnitarii care pun in practica
tot ceea ce comanda Dl Dragnea sa se gandeasca de doua ori,
pentru ca vor raspunde personal, posibil chiar si pentru abuz
in serviciu. Dumnealui va fugi
de raspundere, cum a facut si in

cazul OUG 13 pusa la cale de el
: cand a vazut ca reactiile sunt
negative, a dat vina pe cei mici.
Ca un adevarat barbat de stat!
Sa nu se mai ascunda dupa Olguta, Codrin si Doinita! Sa vina
el personal sa explice de ce vrea
haos in Capitala!”, arată edilul.
Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminică seară,
ca răspuns acuzațiilor Gabrielei Firea, că bugetul Capitalei
nu s-a redus, ci a crescut, iar
cei aleși să facă ce au promis
în campanie, nu să dea banii pe
prostii. 

Sindicatele poliţiştilor şi lucrătorilor din penitenciarele
ţării anunţă

Două zile de proteste

Adoptarea bugetului pentru 2019

Amânată de Guvern

Guvernul ar putea amâna, pentru vineri,
adoptarea bugetului pentru 2019, au declarat surse politice, arată agenţia Mediafax.
Premierul Viorica Dăncilă anunța că vor ﬁ
făcute toate eforturile ca bugetul să ﬁe adoptat, azi, de Executiv.
Şeful Executivului a anunțat că va ﬁ la
Bruxelles, miercuri și joi, unde va participa la
conferinţă cu titlul „Lupta împotriva antisemitismului”, unul dintre primele evenimente
organizate de România în contextul deținerii
Președinției Consiliului UE. Cu această ocazie
Dăncilă va participa şi la sesiunea plenară a
Comitetului European al regiunilor, unde va
prezenta priorităţile Preşedinţiei României la
Consiliul Uniunii Europene.
Despre buget, ministrul Finanțelor Eugen
Teodorovici spunea, sâmbătă, că marți dupăamiază, sau seara bugetul va ajunge în Parlament, după ce va ﬁ adoptat de către Guvern.
Premierul Viorica Dăncilă și ministrul
Finanțelor Eugen Teodorovici au participat,
duminică, la ședința CEx al PSD, unde au
prezentat bugetul pentru acest an. La ﬁnalul
ședinței, Viorica Dăncilă a declarat, referitor la
nemulțumirea primarilor cu privire la sumele
alocate administrațiilor locale pentru 2019, că
unele aﬁrmații ale acestora sunt reale, iar altele
„sunt în spirit electoral”.
Referitor la banii pentru administrațiile
locale, președintele PSD Liviu Dragnea a
declarat, ca răspuns acuzațiilor Gabrielei Firea,
că bugetul Capitalei nu s-a redus, ci a crescut,
iar cei aleși să facă ce au promis în campanie,
nu să dea banii pe prostii. La rândul său, Eugen
Teodorovici a spus că va analiza posibilitatea
redistribuirii la Sănătate a unor fonduri alocate
serviciilor secrete.
De asemenea, în privința solicitării unui aviz
CSAT pentru modiﬁcarea bugetului serviciilor,
premierul Viorica Dăncilă a spus că nu a fost
luată încă o decizie, precizând că „acum o să
discutăm”.
„Așa cum s-a subliniat avem trei domenii
prioritare - sănătate, educație și investiții publice. Bugetul nostru va reﬂect a tocmai aceste
priorități”, a spus Dăncilă. 

Judeţul Covasna

Zeci de porci sacriﬁcați
Autoritățile din județul Covasna au dispus, luni, sacriﬁcarea preventivă a câtorva
zeci de porci din cartierul Orko, din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, după ce a
apărut o nouă suspiciune de pestă porcină
africană în zonă.

urmare din pagina 1
... şi siguranţă naţională au
fost îngheţate prin ordonanţe
de urgenţă care au suspendat
în mod repetat aplicarea legii
cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice
(L153/2017) şi care „au dezechilibrat acest pretins cadru
unitar al salarizării în sectorul public prin discriminarea
acestui domeniu de activitate”.
„Printr-o scamatorie legislativă
(OUG 59/2017), pensiile militare au fost reduse cu peste 30%,
ﬁind eliminate de facto drepturi obţinute în vederea pensionării: Semnul onoriﬁc «În
Serviciul Patriei» (L574/2004),
majorarea pentru ﬁecare an

peste vechimea în serviciu minimă necesară pentru pensionare (L223/2015, art. 29 lit b)
şi contribuţia individuală suplimentară la pensie (L223/2015,
art. 108).
Pentru personalul în activitate din sectorul de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, alocaţiile bugetare aferente îmbunătăţirii condiţiilor
de lucru şi asigurării dotărilor
şi logisticii s-au redus continuu,
pentru personalul din penitenciare acestea ﬁind de 3 ori mai
mici în 2019 faţă de 2017, în
poﬁda faptului că bugetul instituţiei a avut un trend crescător”, menţionează FSANP. La

acţiunile de protest organizate
de către Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi
Personalului Contractual din
România, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Forumul
Structurilor Asociative din
Sistemul de Apărare, Ordine
Publică şi Siguranţă Naţională
sunt invitaţi să participe toţi
angajaţii şi rezerviştii din sectorul de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională. „În cazul în care guvernanţii nu vor
răspunde pozitiv solicitărilor
noastre, acţiunile de protest vor
continua pe termen nelimitat”,
avertizează FSANP. 

Zeci de porci din cartierul mărginaș Orko,
din Sfântu Gheroghe vor ﬁ sacriﬁcați preventiv,
după apariția unei suspiciuni de pestă porcină
africană, a declarat prefectul județului Covasna, Sebastian Cucu.
„S-a luat măsura uciderii preventive a porcilor din cartierul Orko, un cartier mărginaș din
Sfântul Gheorghe, pentru a preveni răspândirea
bolii”, a spus Cucu. Acesta a mai precizat că
mai există o suspiciune în Valea Crișului, o
comună din apropiere de Sfântu Gheorghe.
„Au fost două cazuri conﬁrmate vineri și
atunci s-a declarat focar în acel cartier, apoi,
în cursul zilei de ieri (duminică - n.r.), am mai
avut o suspiciune și azi (luni – n.r.) s-a luat
măsura uciderii preventive în acel perimetru,
în imediata proximitate a focarului. Și mai
este o suspiciune la Valea Crișului, care este
o comună în apropierea municipiului Sfântu
Gheorghe”, a explicat sursa citată.
Suspiciunea din Valea Crișului trebuie conﬁrmată sau inﬁrmată, analizele ﬁind în lucru, a
mai spus Sebastian Cucu.
Proprietarii porcinelor vor ﬁ despăgubiți în
condițiile legii, după cum a precizat prefectul
județului Covasna. 

