
Cât a scos Huja 
din Primărie: 
1,5 milioane de euro!

☛ Culmea tupeului: să-ţi faci casă de 1,5 milioane de euro dintr-un 
salariu de funcţionar
☛ Casa secretă a viceprimarului Huja, situată în Rîul Sadului, este de vânzare
☛ Nu-i a lui, dar se numește ”Casa Huja” 

În trei ani de stat la Primărie în funcţia de viceprimar, Gheorghe Huja a primit apro-
ximativ 25.000 de euro drept salariu. Din acești bani, Huja a reușit să ridice o casă im-
ensă, pe un teren de 10.000 de mp cumpărat cu 80.000 de euro în Rîul Sadului, casă pe
care el însuși o evaluează 1,5 milioane de euro. Sloganul pedelist ”nu pot ei fura, cât pu-
teţi voi vota” și-a găsit, la Cisnădie, un sens nou.

Cu o inconștienţă caracteristică celor îmbătaţi de putere și fără nicio urmă de res-
pect, Gheorghe Huja și-a publicat fotografiile casei lui pe internet, la ”Anunţuri de vân-
zare”. Acolo a și anunţat suma pe care o cere pentru căsoaiele de la Rîul Sadului – 1,5
milioane de euro. PAGINILE 2, 3

NU-I RECLAMĂ
ȘI NICI ZIAR,
VREM DOAR SĂ
AVEŢI HABAR
Nu, nu ţine varianta că nu știaţi
cine e Gheorghe Huja. Nu merge
nici varianta că v-a citit Huja
votul în cabina de vot. Nu cred că
vă este frică de el că vă va rupe
picioarele. Nu vă cred nici dacă
spuneţi că nu aveaţi o altă va-
riantă. Orice e mai bun pentru
Cisnădie, decât Gheorghe Huja.
Mai ales acum, când aveţi în faţă,
negru pe alb, o parte din faptele
actualului viceprimar, candidat
la alegerile locale pentru funcţia
de primar. 

Cu mâna pe inimă vă spun că
după primul mandat de vicepri-
mar credeam că Huja a furat atât
de mult, încât se va potoli în al
doilea. În al doilea mandat a
furat de două ori pe atât. Vă daţi
seama ce va face dacă ajunge pri-
mar? Nu, nu cămătărie. Nu vor-
bim aici de un trecut atât de
îndepărat. 

Vorbim pe șleau, cu acte despre
furt din banul public. Vorbim
despre decizii greșite, despre alte
variante pe care le avea la înde-
mână administraţia orașului Cis-
nădie. Variante pe care nu le-a
urmat, pentru că nu erau aducă-
toare de bani pentru conturile fa-
miliei viceprimarului. Ce nu
pricepeţi: Huja v-a furat, cât a
putut! Și credeţi-mă poate mult
mai mult!

continuarea în pagina 2

E D I T O R I A L

Gheorghe Huja, Becali de Cisnădie. Decât că oierul face Steaua praf pe banii lui, în timp ce Huja face Cisnădia praf pe
banii cisnădienilor.

Goooooooooool! Se aude în toată Cis-
nădia! FC Cisnădie a mai dat un nou
gol bugetului local al orașului și con-
duce detașat în clasamentul prostiilor
pe care le-a făcut Huja de când se află
în fruntea comunităţii. 
Varianta conform căreia în spatele
echipei de fotbal se află vreun potent
om de afaceri pică din start. În spa-
tele, în faţa și printre jucători nu se
află decât Gheorghe Huja, mare fi-
nanţator din salariul său de funcţio-
nar, mare mâncător de seminţe.
Atestat. Oficial, echipa este susţinută
de către comunitatea din Cisnădie cu
83.000 de lei în fiecare lună, aproape
20.000 de euro.
PAGINILE 4, 5

NOI N-AVEAM PE CE 
SIFONA BANII. ACUM
AVEM! FC CISNĂDIE

Dacă mai aveaţi vreo urmă de îndo-
ială că bugetul public al Cisnădiei
mai poate fi găurit în continuare,
vrem să vă ștergem orice brumă de
nesiguranţă: ba da, bugetul public
mai poate fi găurit în continuare. Cel
mai bun exemplu în acest sens este
felul în care administraţia din Cisnă-
die a ”uitat” să mai recupereze niște
datorii, ce se ridică la vreo 150.000
de euro. Deloc întâmplător, am
spune noi, cel iertat de datorii este
un pic cam apropiat de Ghiţă Huja.
PAGINA 6

TUN CU TUN 
SE FACE RAIUL 

Hahalerelor, jucăm patru –
patru – trei, cu arbitrii mijlocași central

și cu trei eliminaţi din partea lor, javrele dra-
cului! Ptiu. Nu vă dau bani din buget să pierdem

iar acasă. Ptiu. Haideţi, jucaţi că vă dau toate
condiţiile, nu vreau să mă prindă alege-

rile la retrogradare!

Vreţi să ne transmiteţi
noutăţi, opinii, înjurături?

Folosiţi cu încredere adresa
cisnadia.libera@gmail.com

Pamflet
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În trei ani de stat la Primărie
în funcţia de viceprimar, Gheor-
ghe Huja a primit aproximativ
25.000 de euro drept salariu.
Din acești bani, Huja a reușit să
ridice o casă imensă, pe un teren
de 10.000 de mp cumpărat cu
80.000 de euro în Rîul Sadului,
casă pe care el însuși o evaluează
1,5 milioane de euro. Sloganul
pedelist ”nu pot ei fura, cât pu-
teţi voi vota” și-a găsit, la Cisnă-
die, un sens nou.

Corupţia și impostura au ajuns la loc
de cinste în Primăria din Cisnădie. Este
singura explicaţie posibilă a cursului nefi-
resc al banilor publici din Cisnădie, bani
care, deși puţini pentru nevoile unui oraș,
sunt mai mult decât îndestulători pentru
o grupare restrânsă de ”privilegiaţi”
conduși încă de Gheorghe Huja.

Cu o inconștienţă caracteristică celor
îmbătaţi de putere și fără nicio urmă de
respect, Gheorghe Huja și-a publicat foto-
grafiile casei lui pe internet, la ”Anunţuri
de vânzare”. Acolo a și anunţat suma pe
care o cere pentru căsoaiele de la Rîul Sa-
dului – 1,5 milioane de euro. Negociabil, e
adevărat. Anunţul a fost șters rapid de pe
internet, după ce Huja și-a dat seama de
gafă. Până să facă acest lucru, însă, mai
bine de 1.000 de oameni au apucat să îl
vadă și să împrăștie vorba: Huja cere 1,5

milioane de euro pe casa lui de la Rîul Sa-
dului. În plus, anunţul a fost rapid copiat
de alte site-uri, fapt ce a făcut practic in-
controlabilă propagarea veștilor. Pentru a
vă da seama de proporţii 1,5 milioane de
euro înseamă 6,3 milioane de lei, adică 63
de miliarde de lei vechi. Cam cât câștigă
un salariat (750 de lei pe lună) în 700 de
ani.

TEREN DE 80.000 DE
EURO

În Rîul Sadului, imediat după ce intri
în Beberani dacă vei întreba de ”Casa
Huja” oamenii te vor îndruma către una
din cele mai scumpe clădiri din zonă.
Toată lumea știe că e casa lui Huja din Cis-
nădie, iar dacă insiști vei afla și cum a în-
ceput construcţia. ”După 2008, parcă, s-o
apucat să miște pe acolo. Dar, repede.
Până să apuc să văd cum lucrează pe acolo,
deja casele erau ridicate”, povestește un
sătean din Gura Rîului. Asemeni lui, ma-
joritatea sătenilor știu și cât a costat tere-
nul de 10.000 de mp pe care viceprimarul
Gheorghe Huja și-a ridicat casă din banii
cisnădienilor. Este vorba de nu mai puţin
de 80.000 de euro, bani plătiţi ”în mână”,
zâmbesc oamenii din Rîul Sadului, în timp
ce își bat palmă peste palmă. ”Dar de unde
să știu eu de unde o fi avut banii? Poate are
afaceri?”, își dă cinstit cu părerea unul
dintre sătenii din Rîul Sadului.

19 DORMITOARE. 19 BĂI.
ZECI DE PLASME. 
LAC CU PEȘTI

Pentru cei care nu au avut curiozitatea
să viziteze zona sau nu au apucat să vadă
anunţul postat cu ”palatului” lui Ghiţă
Huja, merită să enumerăm câteva din ca-
racteristicile acestei case, care, odată con-
struită l-a făcut chiar și pe viceprimar să
își dea seama că ”e prea mare” și trebuie
transformată într-un hotel.

Clădirea din cărămidă are 19 dormi-
toare, fiecare dintre acestea având baia
proprie. Piesa de rezistenţă a fiecărei băi
este cabina de duș cu hidromasaj. În fie-
care dormitor au fost aduse paturi duble,
dulapuri și noptiere. ”Și câte o plasmă”,
ţine să sublinieze Huja în anunţul făcut
casei sale ce are o suprafaţă utilă de 1.000
de metri pătraţi.

Bucătăria nu este una pentru o familie
normală. Este dotată cât pentru un res-
taurant. Alături de bucătărie, la parterul
casei se află o sală de mese cu o capacitate
de 100 de persoane.

Banii mulţi (publici) și ore de muncă
(publice) au înghiţit și dotările exterioare
casei cu 19 camere: alături de cele două ga-
raje au fost ridicate și două imense gră-
tare, cât să așezi jumătate de viţel pe
fiecare. Huja și compania se pot bucura de
vremea frumoasă de la Rîul Sadului sub o
filigorie cât două garsoniere de 32 de
metri pătraţi fiecare.

De câțiva ani, vicele din Cisnădie și-a ridicat la Rîul Sadului o casă cu 19 camere

CÂT A SCOS HUJA DIN 
PRIMĂRIE: 1,5 MILIOANE
DE EURO!

NU-I RECLAMĂ
ȘI NICI ZIAR,
VREM DOAR SĂ
AVEŢI HABAR

Aceste opt pagini apărute în prag
de alegeri peste tot în Cisnădie nu
sunt pentru o campanie electora -
lă a unui candidat. Votaţi cu cine
credeţi de cuviinţă. Vrem doar să
fiţi informaţi despre cine sunt cei
pe care i-aţi votat până acum. Ca
să nu mai faceţi o nouă greșeală. 

Am vrea să votaţi un primar și un
consiliu local puternic. Nu știu
dacă îi găsiţi pe listă. Măcar încer-
caţi și studiaţi listele electorale.
Încercăm doar să vă spunem că
Huja nu mai poate primi încă
patru ani credit din partea cisnă-
dienilor.  Prea mult, chiar și pen-
tru noi.

Cisnădie, oraș liber este un mani-
fest pentru demnitate. Acum îl
vedeţi pe Gheorghe Huja așa cum
este el. Sunt fapte despre cum și-a
construit casă de 1,5 milioane de
euro, sunt fapte despre cum a
ajuns Cisnădia să finanţeze o
echipă inutilă de fotbal, sunt
fapte despre cum bugetul
orașului este secătuit ritmic de
către un om care nu are nimic în
comun cu demnitatea. 

Cisnădie, oraș liber nu se oprește
la această ediţie pe care o aveţi în
faţă. Cisnădie, oraș liber va conti-
nua și săptămâna viitoare, și cre-
deţi-mă pe cuvânt că articolele nu
se vor repeta. Vor exista noi do-
vezi prin care vă arătăm cine este
de fapt Gheorghe Huja. 

Nu ne interesează foarte tare ter-
tipul ieftin prin care a reușit să
dea PDL pentru PNL. Nu ne inte-
resează nici dacă este susţnut sau
nu de cineva din Sibiu. Ne intere-
sează să vă dovedim că Huja este
corupt până în măduva oaselor. 

Dacă și după ce citiţi aceste rân-
duri, Huja va fi primarul Cisnă-
diei, atunci chiar nu mai aveţi
nicio scuză. Până la urmă, fiecare
naţie își merită conducătorii.
Până acum cisnădienii au avut
scuza că Huja a condus fără să fie
ales direct de către populaţie.
Acum poate reuși și asta. Doar de
voi depinde.

E D I T O R I A L

continuare

din pagina 1
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Pentru copii, gazonul perfect este îm-
podobit cu un loc de joacă, iar pentru băr-
baţii din jurul lui Huja, pe 1.500 de metri
pătraţi a fost amenajat un lac, populat de-
grabă cu crap și caras. Și pentru că natura
e ca la ea acasă, în spatele acestei ”mo-
deste” clădiri este amenajat și un ţarc
imens în care trăiesc și câteva căprioare.

Căsoaia are toate utilităţile trase, de la
reţeaua trifazică de curent electric, la in-
ternet sau cablu de televiziune.

CUM ÎȘI BAGĂ HUJA GI-
NERELE LA PUȘCĂRIE?

Cine poate crede că toate cele ridicate
de Huja la Rîul Sadului au fost plătite doar
dintr-un salariu de viceprimar? Evident
că nimeni, și-a spus și Huja care a încercat
să ascundă casa pe numele altora. Nu l-a
găsit decât pe Dorian Hozat, tânărul ce
tocmai a împlinit 33 de ani și care este gi-
nerele lui Gheorghe Huja. 

De altfel, anunţurile de vânzare a pala-
tului de la Rîul Sadului cu 1,5 milioane de

euro, negociabil, a fost scris pe internet de
mâna gineretului Hozat. Tot el a retras
rapid, după câteva zile, anunţul, fără să își
dea seama că toată afacerea socrului său
riscă să îl afecteze foarte serios: la fel în
cazul lui Huja, nici ginerele Dorian Hozat
nu are cum să justifice banii investiţi în
construcţia de 1,5 milioane de euro. Nici-
decum nu din D&D Heltau, firma la care
tânărul Dorian era asociat cu fiica lui
Huja. Firma respectivă a fost înfiinţată în
2005. În fiecare an a mers tot pe pierdere,
în condiţiile în care încasările nu săreau
de 500 de euro lunar. Până la urmă, în vara
lui 2010, firma a fost radiată de Dorian
Hozat, prin intermediul soacrei sale,
Maria - Margheoala Huja, împuternicită
cu o procură să se ocupe de această ra-
diere.

Dorian Hozat nu ar putea spune auto-
rităţilor nici faptul că a primit de la părinţi
banii pentru palatul de la Rîul Sadului.
Marinela Hozat, mama lui Dorian, are o
pensie de 700 de lei pe lună, iar Zaharie
Hozat, tatăl lui Dorian, și cuscrul vicepri-
marului trăiește din indemnizaţia de con-

silier local și o chirie de 500 de lei pe lună. 

RESTUL FLEACURILOR

Deloc întâmplător, construirea casei
lui Gheorghe Huja în cel de-al doilea man-
dat de viceprimar are legătură cu scurge-
rea banilor publici din administraţia
Cisnădiei. Sumele imense aruncate pe
echipa de fotbal sau folosirea discreţio-
nară a echipelor și materialelor de lucru
ale Curţii comunale au o legătură directă
cu toată construcţia de la Rîul Sadului. 

Este singura concluzie logică ce de-
curge și din ceea ce viceprimarul Ghiţă
Huja a declarat în actele oficiale. Practic,
în ultimii ani, Huja a declarat că a câștigat
bani doar din salariul de viceprimar: vreo
2.200 de lei, pe lună. Alături de el, soţia
mai adus la bugetul familiei, de cele mai
multe ori, salariul minim pe economie, ca
director la Capșa SRL (firma la care Huja
este acţionar), angajată mai apoi la D&D
Heltau SRL, firma la care erau asociaţi
Dorian Hozat și fiica lui Huja.

Evident, din aceste sume este ”remar-
cabil” cum de a reușit vicele să își achite în
patru ani datoria de 35.000 de euro, pen-
tru care rata ajunge la 900 de euro pe lună.
Sume infime, este adevărat, pe lângă ce în-
seamnă palatul de la Râul Sadului.

Ca să fie totul clar, Huja nu a declarat
că deţine sume mari nici în vreun cont ofi-
cial, unde, potrivit spuselor lui, mai avea
anul trecut nici 10.000 de euro puși de-
oparte. Ghiţă Huja mai deţine pe numele
lui și al soţiei casele de pe Măgurii și Cin-
drel.

A NAIBII DE VESELĂ

Cum Huja nu avea cum să justifice
banii pentru ridicarea palatului de la Rîul
Sadului, devine evident motivul pentru
care a încercat să ”ascundă” proprietatea
pe un alt nume. De neînţeles rămâne, în
aceste condiţii, motivul pentru care toată
vesela de la renumitul imobil a fost in-
scripţionată ”Casa Huja”. 
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Noi n-aveam pe ce sifona banii.
Acum avem! FC Cisnădie

Varianta conform căreia în spatele
echipei de fotbal se află vreun potent om
de afaceri pică din start. În spatele, în faţa
și printre jucători nu se află decât Gheor-
ghe Huja, mare finanţator din salariul său
de funcţionar, mare mâncător de seminţe.
Atestat. Oficial, echipa este susţinută de
către comunitatea din Cisnădie cu 83.000
de lei în fiecare lună, aproape 20.000 de
euro. Cu banii respectivi, Primăria Cisnă-
die mai bine cumpăra pentru cei 200 de
spectatori care vin la meciurile de acasă
ale echipei, câte o excursie în fiecare lună,
la câte un meci din Spania, Anglia sau Ger-
mania. Dacă sunt atât de pretenţioși, dar
cum nu sunt și preferă să vadă la lucru Da-
mila Măciuca, Prometeu Craiova și Meta-
loglobus București, atunci tot cisnădianul
suportă bugetul echipei. Vorba viceprima-
rului: “Noi n-aveam un stadion modern.
Acum avem!”

Echipa de fotbal a orașului zburdă
prostește prin Liga a III-a cu jucători luaţi
din toată ţara, dar și de peste hotare, Leon
Basile Olomo Nkolo, (salutare Basile!)
fiind una din vedetele de rang internaţio-
nal care a venit pe meleaguri cisnădiene să
ne arate cum se dă cu piciorul în minge.
Nu au promovat nici în acest an și a conti-
nuat “hăcuirea” antrenorilor pe banii cis-
nădienilor. Fiecare “înţelegere amiabilă”,
în urma căruia este dat afară câte un an-

trenor costă scump bugetul localităţii. Ul-
tima faptă de acest gen s-a consumat în
aprilie, când antrenorul Ștefan Fogoroşi a
plecat de la echipă, încurajat de Huja.
Fogoroși l-a înlocuit pe Dan Mănăilă, ple-
cat și el la sfârșitul turului. Alţi bani, altă
distracţie. Până la finalul sezonului, FC
Cisnădie este pregătită de alţi doi antre-
nori, fostul “secund” Dan Călinescu şi
unul dintre oficialii clubului, Lucian Co-
tora. ”Vom avea 2 antrenori principali, ca
să zic aşa. Până la finalul acestei ediţii de
campionat de pregătirea jucătorilor se vor

Goooooooooool! Se aude în
toată Cisnădia! FC Cisnădie
a mai dat un nou gol buge-
tului local al orașului și
conduce detașat în clasa-
mentul prostiilor pe care le-
a făcut Huja de când se află
în fruntea comunităţii. 

Are vreo legătură Huja cu FC Cisnădie? Nuuuuuuuuuu!

“Am decis să demisionez din funcţia de președinte al clubului
de fotbal FC Cisnădie, pentru că nu am vrut ca numele echipei
să fie amestecat în campania electorală. Am dorit să evit posi-
bilele discuţii ce ar fi putut apărea în campania electorală refe-
ritoare la statutul meu de președinte al FC Cisnădie. Consider

că e cea mai corectă modalitate de abordare a situaţiei”,  
Gheorghe Huja, candidat USL la Primăria Cisnădie.

Bani negri pentru un fotbal curat. La Cisnădie bate doar vântul. Gheorghe Huja calculând  

Bă, și v-am zis că arbitrii sunt
cumpăraţi, că am achitat primele de înfrân-

gere ale adversarilor, că am pus terenul în pantă
și pe voi v-am pus la deal, ce mama naibii mai

vreţi ca să câștigaţi ceva?

Ce se ia ăsta
de mine, eu sunt

portarul de la
primărie...

Șefu, a mai spălat
nevastă-mea niște bani.

Să le dau la arbitrii d-ăștia
cu Lenor sau d-ăia de ieri,

spălaţi cu Tide?
Deci domnilor. Eu întot-

deauna am susţinut salarii mari,
veniturile babane ale oamenilor din

Primăria asta. Pentru că, nu-i
așa, prostia se plătește.

Pamflet Pamflet
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ocupa Dan Călinescu şi Luci Cotora”, a de-
clarat Ciprian Rusu, pupila lui Huja, pen-
tru cotidianul local Tribuna. 

Dar priviţi cât de aiurea se duc banii pe
seminţele lui Huja. Ceva mai departe de
noi, în vecinul judeţ Brașov există o mică
localitate, un oraș ca Cisnădia, pe nume
Victoria. La fel ca orașul Cisnădie, și în

Victoria partidul lui Huja, pardon, fostul
partid al lui Huja, respectiv PDL, a luat de-
cizia desfiinţări spitalului din localitate.
Mai precis, Casa de Sănătate a întrerupt
contractul cu spitalul. Doar că o secundă,
maxim câteva ore mai deștepţi, edilii din
Victoria au luat problema în propriile
mâini. E drept nu au echipă de fotbal în
Liga III, nu au niciun Basile în lot, dar au
în continuare spital. Și costă bugetul local
mult mai puţin decât dau cisnădienii pe
fotbal. 

Statul de funcţii al  punctului de lucru
UPU-SMURD de la Victoria prevede exis-
tenţa unui număr de  25 de posturi, din
care 5 medici, 13 asistenţi medicali, 4 in-
firmieri şi 3 brancardieri, iar cheltuielile
de personal se ridică la suma de 45.232 lei.
Incredibil. Cei din Victoria au realizat că

Basile costă prea mult, nu dă nici goluri,
iar vânzările de seminţe din jurul stadio-
nului nu ajută deloc economia locală. Așa
că jumătate din bugetul dat de către Cis-
nădie echipei de fotbal face cât 25 de cadre

medicale. Merită orașul Cisnădie un spi-
tal? Nuuuuu! Merirtă orașul Cisnădie o
echipă de fotbal? Daaaaaa. Atunci nu mai
e nimic de făcut. Maxim ceva bagaje.

Șoc statistic: FC Cisnădie câștigă 37% din meciuri. 

Victorii: 37,5%, total, din care 50% acasă și 25% în deplasare
Egaluri: 31,25% total, din care 25% acasă și 37,5% în deplasare
Înfrângeri: 31,25 total, din care 25% acasă și 37,5% în deplasare

Goluri marcate: 0,94 pe meci total, din care 1,5% acasă 
și 0,38% în deplasare

Goluri primite: 0,81 pe meci total, din care 0,63% acasă 
și 1% în deplasare

Sursa: http://campionate.gsp.ro

Meci amical, administrația Vic-
toria – administrația Cisnădie

Buget alocat:  45.232 lei/lună -
83.000/lună

Cheltuieli:  25 de cadre medicale –
vreo 25 de hăndrălăi

Arma secretă a candidatului Huja în campania electorală: Bere cu iz de
șpagă. Berea Huja, veche, searbădă și acră. N-o căutaţi în magazine, se dă

doar la oameni predispuși...Gheorghe Huja în sprijinul cetățenilor: mereu aproape, niciodată acolo

Dacă îl votaţi pe Vintilă, primiţi
câte o filmare gratuită. Dacă îl votaţi pe
Prică, primiţi câteva după cap. Dacă mă

votaţi pe mine, primiţi cam 17
centimetri...

Pamflet Pamflet
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La Cisnădie primești terenuri și fără să le plătești

Tun cu tun se face Raiul 

Ce știți despre Cisnădie? Mai puține decât 
despre Caracal!

Când mai înjuraţi câte o groapă în as-
falt, când mai oftaţi cu gândul la haldele de
gunoaie care se strâng în continuare în
coasta orașului sau când vă întrebaţi de ce
nu curge apă bună la robinet, opriţi-vă un
minut și priviţi înspre Cisnădioara. Nu
pentru că de acolo vine alinarea, ci pentru
că într-acolo s-ar putea să zăriţi o nouă
casă de vacanţă ridicată pe numele lui Ho-
raţiu Cercel pe un teren ”cumpărat” de la
Primăria Cisnădie. De ce am pus cuvântul
«cumpărat» între ghilimele veţi citi mai
jos.

Vrem doar să fim cinstiţi până la capăt
și să recunoaștem că, totuși, cel numit Ho-
raţiu Cercel s-ar putea să nu ridice casa
aceea prea curând, la halul în care aface-
rile i s-au cam dus în insolvenţă. Dar, de-
ocamdată, nu acesta este subiectul.

APROAPE DE PARTID, 
ÎNTOTDEAUNA APROAPE

Pe vremea când lui Gheorghe Huja nu
i se părea că îi fuge partidul din sondaje,
Primăria condusă doar în acte de Johann
Krech scotea la licitaţie un teren în apro-
pierea Casei cu meri a lui Durdun. Anun-
ţata licitaţie care ar fi trebuit să asigure
transparenţă în atribuirea terenului pe o
sumă cât mai mulţumitoare pentru buge-
tul local a devenit, însă, o nouă ocazie de
bătut palma ca între prieteni pe banii cis-
nădienilor. Întâmplător, cei doi prieteni
erau la vremea aceea colegi de partid:
Gheorghe Huja și Horaţiu Cercel. Dacă
despre primul aţi auzit cel puţin atunci
când aţi fi vrut să împrumutaţi bani, des-
pre cel de-al doilea poate nu știţi chiar tot
ceea ce e esenţial. Nici noi nu știm acest
lucru pe de-a-ntregul, dar vă putem spune
că relevantă în toată această poveste este

apartenenţa politică a lui Cercel: cea de-
mocrat-liberală. Nu că ar fi mai bună sau
mai rea decât a altora, dar la momentul li-
citaţiei pentru terenul de la Cisnădioara,
apartenenţa era aceeași cu a lui Gheorghe
Huja.

NICI CU BANII LUAŢI, 
NICI CU TERENUL ÎN 
PROPRIETATE

24 de miliarde de lei vechi este suma
pe care Horaţiu Cercel, patronul Concefa
de la Sibiu, a oferit pentru terenul de al
Cisnădioara. La aproape un an de la licita-
ţie și încheierea contractului, firma lui
Cercel a plătit nici 18 miliarde de lei. Cu
toate acestea, minune: Horaţiu Cercel a
reușit să întabuleze respectivul teren pe
numele societăţii sale, chiar dacă nu avea
întreaga sumă plătită. E de prisos să mai
spunem că, de la întabulare și până în zi-
lele noastre, Cisnădia nu a mai văzut ni-
ciun leu din cele șase miliarde restante.

DAR APARE ȘI A DOUA
ȘANSĂ

Probabil doar în filme vedeţi scene
care fac referire la o a doua șansă. Ei bine,
se pare că la Cisnădioara se turnează un
astfel de film, deoarece firma lui Horaţiu
Cercel intră în insolvenţă. Lichidatorul

juridic, numit de Tribunalul Sibiu, ia la
purecat contabilitatea și descoperă dato-
ria de șase miliarde de lei către Primăria
Cisnădie. În mod conștiincios, înștiin -
ţează administraţia orașului care îl are pe
”colegul” viceprimar Gheorghe Huja asu-
pra faptului că este în curs de alcătuire
masa credală (lista celor care au de luat
bani de la Cercel) și, prin urmare, sunt
așteptaţi să își trimită în scris pretenţiile,
pentru a fi stabilită ordinea încasării unor
astfel de bani în urma eventualei execu-
tări a firmei lui Horaţiu Cercel. Probabil o
să vă adresăm o întrebare de prisos, dar ne
asumăm riscul: credeţi că cineva din Pri-
măria Cisnădie a trimis către lichidatorul
judiciar faptul că există o creanţă în va-
loare de șase miliarde de lei? Din păcate,
singurul răspuns evident și real este ”nu”.

În acest moment, terenul cumpărat de
Horaţiu Cercel este în proprietatea firmei
acestuia, nu are înscrisă în Cartea Fun-
ciară nici o ipotecă în favoarea orașului
Cisnădie, nu este grevat de niciun fel de
sarcini. Prin urmare, lichidatorul judiciar
îl poate vinde oricând pentru a plăti alte
datorii pe care Cercel le are înspre alte
primării, oricare altele decât Cisnădia. 

Dacă mai aveaţi vreo urmă de îndoială că bugetul public al
Cisnădiei mai poate fi găurit în continuare, vrem să vă
ștergem orice brumă de nesiguranţă: ba da, bugetul public
mai poate fi găurit în continuare. Cel mai bun exemplu în
acest sens este felul în care administraţia din Cisnădie a
“uitat” să mai recupereze niște datorii, ce se ridică la vreo
150.000 de euro. Deloc întâmplător, am spune noi, cel ier-
tat de datorii este un pic cam apropiat de Ghiţă Huja.

Cum unii dintre noi mai trebuie să și
muncească pentru a plăti și impozite și nu
au timp să sprijine ușa Primăriei pentru a
încerca să afle ce se întâmplă cu banii lui
Hu.., ăăă, cu ăsta... cu banii orașului, am
purces ca orice om al erei informatizate la
aflarea adevărului cu ajutorul internetu-
lui. Mai precis, de pe site-ul Primăriei
orașului Cisnădiei (www.cisnadie.ro), plă-
tit și întreţinut din banii tuturor locuito-
rilor acestui oraș.

Cu cât este plătit și întreţinut nu vă
putem spune și mai nimeni în afară de cei
din conducerea Primăriei nu o pot face. Și
asta nu pentru că e un lucru dificil de pri-
ceput, ci pentru simplul fapt că e ”secret”.

Secret în sensul în care nu este făcut
public, asemenea majorităţii informaţii-

lor cu caracter public. De exemplu: vreţi
să știţi care este suma totală prevăzută la
”Cheltuieli” în bugetul pe anul în curs al
Cisnădiei? Puteţi să vreţi, căci nu aveţi
cum să aflaţi. Oricât aţi încerca să vizuali-
zaţi vreo hotărâre a Consiliului Local Cis-
nădie (nu numai din 2012, ci din oricare
an) veţi primi înapoi același mesaj de
eroare: ”documentul dumneavoastră nu a
fost găsit”. Și, chiar dacă săpaţi prin cot-
loanele site-ului unde, cu bucurie, veţi
descoperi la un moment dat o trimitere
către proiectul de buget pe 2012, rezulta-
tul va fi mai dezamăgitor: veţi apăsa și nu
se va întâmpla nimic.

ACUM TREI ANI...
Site-ul Primăriei Cisnădie nu e chiar

gol. Acolo veţi putea găsi un mesaj vechi
semnat de viitorul fost primar, dar și dis-
cuţii din ședinţele Consiliului Local Cis-
nădie de acum trei ani. De altfel, cele mai
recente informaţii despre Cisnădie, des-
pre o mică parte din mersul banilor la
nivel local, datează din 2009. Pentru cei
care nu au răbdare până în 2015 să afle ce
s-a întâmplat în 2012, pot vizita, prin ur-
mare, sediul Primăriei. Pentru a ști între
ce ore să mergeţi, e bine să consultaţi pro-
gramul de funcţionare. Care, evident, nu
indică nimic.

GLUMA, GLUMĂ, DAR E
VORBA DE BANI

Dincolo de aspectele relativ lejere –
orar de funcţionare, date de contact pe

compartimente etc. -, modul de disemi-
nare al informaţiei la Cisnădie este su-
blim, în sensul că lipsește cu desăvârșire.
Spre diferenţă de primăriile mai civilizate
- cum ar fi Caracalul sau Mediașul sau Ag-
nita sau multe, multe altele – la Cisnădie
nu sunt publice hotărârile Consiliului
Local. Nu sunt publice nici proiectele pe
care consilierii locali ai Cisnădiei le dezbat
lunar și, astfel, decid soarta orașului. Din
păcate, la absolut toate capitolele enume-
rate, cei de la Primăria din Caracal ( jude-
ţul Olt)

Nu sunt făcute publice, nici autoriza-
ţiile de construcţie, nici certificatele de
urbanism eliberate pe teritoriul adminis-
trativ al orașului. Nu sunt făcute publice
declaraţiile de avere ale tuturor angajaţi-
lor din Primăriei. Nu sunt publice rapoar-
tele de activitate ale primarului, vice   -
primarului și ale consilierilor locali. Nu
sunt publice datele legate de exerciţiul fi-
nanciar al administraţiei locale, registrul
public al datoriei locale. Mai nimic nu e
public, cu excepţia anunţurilor de stare ci-
vilă, actualizate la zi. Singura concluzie
posibilă, care ar da un sens sincer condu-
cerii administraţiei locale este acela de a
da site-ului oficial al orașului Cisnădie,
încet-încet, o tentă matrimonială.

Din păcate, tot o glumă pe bani publici
este și ziarul editat de Primărie – ”Cisnă-
dia azi”. Ziar care în afară de răfuielile po-
litice ale lui Huja și ”auto-laudele” ace -
luiași conţine numai și numai informaţii
lipsite de relevanţă. 
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Canguri radioactivi care ies din ouă…
de 4.500 de euro

Astăzi o să vă prezint o altă investiţie
din asta pre-electorală care este absolut
parșivă și cu efect maxim la prostime! Ea
urmează să-și producă efectele în pe-
rioada următoare.

Ca să înţelegeţi bine cum stau lucrurile
trebuie să vă amintiţi de cheful lu’ popa
Ucă Florin Marius de la Simba, din postul
Paștelui!

Daaa, ăla cu lăutari candidaţi la primă-
rie și cu special guest star …viceprimaru’
Huja!

Sunt unii care au înţeles de pe atunci
rolul acestei apropieri între popa chefliu
Ucă și cămătarul administrator de buget
local Huja! Am spus că este o relaţie din
asta “win-win” pe banii noștri și ziceam eu
atunci că Ucă va arunca o pastilă de gen
“Votaţi Huja!” la o slujbă din asta de Paști
unde e înghesuială de cisnădieni orto -
docși evlavioși, mai mult sau mai puţin
practicanţi!

Și pentru că Ucă ăsta nu poate spune
așa tam-nesam în mijlocul slujbei despre
Iisus că... “Votaţi Huja!” deoarece nimeni
nu o să înţeleagă nimic și nici ca mesaj su-
bliminal aruncat într-un moment de
transă spirituală nu-l putem lua, pentru ca
Ucă ăsta, doar el înţelege ce bolborosește
acolo (deși nu cred că îl interesează ce
spune) iată ce s-au gândit ei…

S-au gândit ei, așa, la acel chef, cum le
cântă Lepșa PPDD la ureche, că ce-ar fi
dacă Huja s-ar folosi de puterea lui de ad-
ministrator local,  să dea din bugetul Cis-
nădiei, vreo două miliarde de lei vechi
pentru pictarea bisericii unde Ucă pres-
tează! Zis și făcut, că vorba aia preteni,
preteni și bujetu’-i a lu’ Huja, pe persoana
fizică!

S-a gândit Huja și staff-ul lui electoral,
că ar fi perfect, ca la Slujba de Înviere ţi-
nută de Ucă, să apară într-un moment de
concentrare maximă, un “Mulţumim
domnului viceprimar Huja, care a dat gir
acestei investiţii cu bani de la bugetul
local” – iar cisnădienii noștri evlavioși
prinși în transa aia spirituală ce se creează
în biserica de Paști, unde trebuie să-ţi
anulezi musai creierul (ca cică religia să
poată ajunge direct în suflet, că altfel te
strici de cap sau riști să bufnești în râs),
deci evlavioșii din biserică vor băga la su-
flet mesajul electoral strecurat de popa
Ucă în slujba religioasă!

Atât le trebuie evlavioșilor să audă,
pentru a da fuga să-i pupe mâna cămăta-
rului parșiv. Ca mai apoi să nu știe de ce în
cabina de vot, pe 10 iunie, vor ștampila un
nemernic care i-a fraierit în mod parșiv!

Știu că o să sară mulţi imbecili acum și
o să strige la Turmentat că-i speculaţie

blasfemică și că “biserica aia trebuia de-
mult pictată și că noroc cu Huja care a luat
această decizie curajoasă și înţeleaptă”… 

Asta este una din cele mai parșive
mișcări pre-electorale, pentru că se ba-
zează pe cel mai nobil sentiment uman, și
anume credinţa! Care va fi manipulată
într-un mod absolut abject, de către acești
“individoizi”, avizi de putere și avere!

Vă daţi seama de parșivitatea în sine a
acestui act?! Cisnădienii, în majoritatea
lor ortodocși, cu “frică de Dumnezeu” nu
o să poată reacţiona nicicum… Ei vor per-
cepe acest gest ca și o luptă câștigată de
Ucă cu administraţia, iar pe Huja ca pe
“un tip darnic și bun care face un gest
dumnezeiesc în preajma sfintelor sărbă-
tori de Paști” (practic a ALEGERILOR) .

Deci un gest absolut normal de pictare
a betoanelor unei biserici, se va trans-
forma într-un troc electoral pe bani pu-
blici, din care cineva o să-și tragă un nou
mandat de furăciuni!

Sincer mie mi se rupe dacă biserica e
pictată sau nu, sper că sunt și alţii care mai
gândesc limpede și care preferă să dea
acele două miliarde spre cantina socială,
sau spre spital sau spre renovarea școlii 2
sau 5 sau aport într-un program cu bani
europeni de introducere apă și canalizare
la Cisnădioara… sau... sau... 

Ca și comparaţie vă rog să analizaţi

faptul că Huja alocă 50.000 de EUR din
buget pentru picturi rupestre pe biserica
lui Ucă (practic nici biserica nu-i a lui Ucă
și nici bugetul a lui Huja – sunt ale noas-
tre, dar nu ne întreabă nimeni dacă sun-
tem de acord)… pe când cei din Avrig
instalează cu doar 14.400 EUR “a doua in-
stalaţie fotovoltaică deţinută de oraşul
Avrig” la o școală din Mârșa! E drept că nu
se vede cu ochiul liber această investiţie (e
pe acoperiș) și nici nu luminează strident
și absolut grotesc în faţa primăriei, dar se
va simţi considerabil la buget când vine
factura de curent! 

Nu vă mai spun de capela aia de neam
prost, din cimitir, care a înghiţit o gră-
madă de bani publici ca să fie mare și să se
vadă din avion, când se putea face ceva co-
chet și frumos cu jumătate din bani. E
drept că a costat așa mult și pentru că ju-
mătate din materiale au luat drumul Sadu
- Valea Sadului- Casa Huja, iar dacă cei
care au condus acele mașini și unii res-
ponsabili de la Curtea comunală, vor prin -
de cândva curaj, îmi vor sta martori!

Această pagină este realizată cu textele

publicate de Cisnădianu' Turmentat 

(cisnadie.worpress.com).

Textele sunt un pamflet și trebuie 

tratate ca atare.

Și când am zis că nu mă mai poate sur-
prinde nicio investiţie imbeciloidă făcută
de primărioși, hop-ţop au apărut ieri niște
canguri imenși, care ies din ouă, în faţa
primăriei!

Părerile sunt împărţite: între penibil și
ordinar, respectiv aspecte de ”burlesque”
duse în grotesc!

Asta cu burlesc am băgat-o de la mine,
pentru că iniţial eu așa am vrut să inter-
pretez această investiţie a primărioșilor.
Mi-a trecut repede atunci când a venit
seara și am văzut că sunt și “radioactivi”
cangurii! La 4.500 de euro ar fi trebuit să
facă și masaj trecătorilor, nu doar să lumi-
neze noaptea!

Păi, să nu votezi cu aceeași iepurași
drăgălași, care ne-au ameţit în ultimele
două săptămâni cu investiţii de 180.000 de
euro?! La suma asta se ridica investiţiile
făcute de imbecilii ăștia în ultimele două
săptămâni, în goana lor disperată de a mai
prinde un mandat. E drept că în suma asta
sunt cuprinse următoarele: plantare cireși
japonezi pe centru (și dacă se usucă cine
plătește paguba?!) + achiziţionare 23 de
camere video, respectiv softuri și monta-
rea lor în incinta Primăriei + bariera de
acces pe bază de telecomandă în parcarea
interioară a primăriei + senzori de fum su-
perinteligenţi, montaţi în interioriul pri-
măriei (să zicem că asta este o investiţie
impusă, dar nimeni nu a impus preţul și

firma de unde să se achiziţioneze. Nu știu
de ce am impresia că e afacerea consilie-
rului E-ON gaz Filip de la PDL sau PNL…
nici el nu știe, dar îl va întreba pe stăpânul
lui și ne va spune și nouă)… Deci au spart
ăștia 180.000 de euro pe tâmpenii în ulti-
mele două săptămâni (finalul lui martie –
începutul lui aprilie 2012) și dacă mai
adaugi renta lunară pe care și-o trage Huja
la clubul de fotbal, ăia de 20.000
euro/lună, iaca sunt 200.000 de euro!

În condiţiile în care aceste investiţii
sunt absolut inutile și de suprafaţă, pen-
tru a fraierii cisnădienii fără minţi, să mai
voteze o dată… incompetenţa!

Acum, strict despre acești ”iepulași
coconași” care seamănă cu niște canguri,
trebuie să remarc că sunt și cisnădieni ig-
noranţi care salută acest grobianism dus
la extrem. Pe ăștia pot să-i acuz de prostie
crasă și lipsă de spirit estetic.

În mod cert, copilașii cisnădieni o să se
bucure de acești iepuri pe modelul prin
care un copil se bucură de zece ori mai
mult atunci când de ziua lui primește o
mașinuţă chinezească de plastic care lu-
minează pe întuneric, decât de o cămașa!
Sper ca mi-aţi înţeles ideea prin care se
putea face ceva de bun simţ, care nu tre-
buie să fie uriaș să se vadă din avion, cu
mai puţini bani.

Deși o să aveţi o problema cu ăștia
mici, care atunci când vor crește mari, se
vor face ziariști și ne vor spune că

iepurașii ies din ouă așa cum găinile nasc
pui vii!

Toţi trecătorii asemănau instinctiv
acești canguri cu edilii debili din primărie,
respectiv ăla argintiu din faţă cu coșuleţul
în mână ar fi Huja care nu are culoare po-
litică sărind dintr-un partid în altul func-
ţie de interesele private, având un cosuleţ
în mână pentru a aduna voturi, uitându-
se spre agenţia Loto (pentru că acolo sunt
și păcănele). În spatele lui (mereu a fost cu

un pas în spate) stă Krech care iese din oul
roșu el fiind alb (alb-roșu = FDGR), ui-
tându-se luuuung spre Turnul Sașilor…
sau spre oul acela stingher care probabil îi
lipsește ca să poată să-i pună piciorul în
prag lui Huja și să-l tempereze.

Acel ou stingher, un fel de Humpty
Dumpty, de deasupra fântânii, este secre-
tauru’ Rusu! zic! Practic el asta este…un
accesoriu stingher undeva în peisajul edi-
lilor debili!

Investiție parșivă cu încărcătură 
electoral-religioasă, la Cisnădie!
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“Urăsc trădarea, dar iubesc pe trădători”

Reguli în campania electorală. Huja, se aude?

Vicele Gheorghe Huja și cei șapte con-
silieri locali ai PD-L la Cisnădie s-au
mutat cu totul în PNL. Aproape cu totul,
deoarece nu pot demisiona oficial până la
alegeri, altfel își pierd statutul de aleși lo-
cali și pleacă din Consiliu, respectiv din
Primărie în cazul lui Huja. Ca să înţele-
gem mai bine, la Cisnădie avem acum un
viceprimar liberal, dar care nu și-a dat de-
misia din PD-L, și un Consiliul local do-
minat de aceeași situaţie: maro. Curat,
Caragiale!

Cum lui Gheorghe Huja i se părea că
fără PD-L la putere nu îi va merge bine a
decis să se alăture partidelor de opoziţie,
cărora le-a promis marea cu sarea numai
să fie candidat la Primărie. Astfel, după
opt ani de apartenenţă la PD-L, cu două
luni înainte de campania electorală,
Gheor ghe Huja a început să negocieze asi-
duu cu liberalii, tot pe relaţia unor foști
colegi de partid. De fapt, iniţial Huja a în-
cercat intrarea în PSD, zonă din care a fost
rapid respins.

Celor din PSD nu le-a prea venit să
creadă atunci când au aflat de apariţia lui
Huja drept candidat al USL. ”Eu nu știu
cine este Gheorghe Huja. E plină lumea de
trădători și fugari”, declara președintele
PSD Sibiu, imediat după lansarea veștii
trecerii lui Huja la PNL, în vederea candi-
daturii la Primăriei din partea USL. În
scurt timp (cu o motivaţie financiară de
multe zeci de mii de euro susţin apropia-
ţii), situaţia lui Huja s-a schimbat în USL,
al cărei candidat a devenit pentru funcţia
de primar al Cisnădiei.

UN SONDAJ FĂCUT PE
GENUNCHI

Că Huja nu a fost primit chiar gratis în
alianţă o poate bănui multă lume, doar că
fără a aduce și dovezi în acest sens. Astfel
de dovezi există, însă, în ceea ce privește
modul în care s-a desfășurat lupta internă
pentru desemnarea candidatului la Pri-
măria Cisnădie din partea USL. În stilul
său caracteristic, viceprimarul Huja a co-
mandat un sondaj de opinie. Copiii aduși
de la Sibiu în a doua sâmbătă din martie

pentru a efectua sondajul au fost ”cinstiţi”
pe la orele amiezii la Casa Măgura, fosta
Capșa deţinută de Gheorghe Huja. Cât
timp tinereii au avut ce mânca, viceprima-
rul convertit politic și ai săi locotenenţi nu
au făcut altceva decât să măsluiască mai
toate chestionarele. Astfel încât, pe pri-
mul loc să apară că ar fi chiar el. Rezulta-
tele sondajului au fost ”livrate” ulterior
centralei judeţene a PSD, cu un aer trium-
falist. Și Huja a rămas ”catindat”.

UN SEDIU SPART, O
PLÂNGERE PENALĂ

Probabil că toată lumea a auzit de fap-
tul că în urma apariţiei lui Huja drept can-
didat din partea USL, Cornel Vintilă și o
parte bună din pesediști au plecat din par-
tid. Dar nu înainte de a-i demite pe cei
care PSD-ul de la Sibiu i-a numit șefi ai or-
ganizaţiei din Cisnădie. Respectiv pe nu-
mitul Ion Ungureanu și compania. Când
acesta din urmă s-a văzut șef peste orga-
nizaţia PSD Cisnădie, a vrut să intre și în
sediul din centru. Unde, însă, este și biroul
parlamentar al deputatului Mircea Silves-
tru Lup. Care i-a adresat din vârful limbii
să își caute de lucru în alte părţi că acolo
nu are ce căuta.

Ion Ungureanu nu se liniștește, însă, și
într-una din nopţile de la jumătatea lui
aprilie sparge pur și simplu sediul PSD, cu
gândul de a înlocui yala și tot ceea ce ţine
de accesul în sediu. Poliţiștii din Cisnădie,
vigilenţi, l-au descoperit pe Ungureanu în
timp ce muncea la spargere, după miezul
nopţii. Cu un aer triumfalist, Ungureanu
a arătat în apărarea sa un document, sem-
nat de viceprimarul Gheorghe Huja, de se-
cretarul primăriei Ciprian Constantin
Rusu și de către directorul executiv din
Primărie, Cornel Iulian Barbu. În respec-
tivul document, un act adiţional la un con-
tract de închiriere, apărea și numele lui
Ungureanu drept președinte al PSD Cis-
nădie, care organizaţie politică ar fi avut
dreptul – zice hârtia semnată de Huja - să
folosească respectivul sediu.

Poliţiștii nu s-au lăsat și i-au luat o de-
claraţie lui Ungureanu în acea noapte.

Pentru ca, a doua zi, să se descopere că
Primăria nu mai deţine acel spaţiu, care a
fost retrocedat. Evident, deputatul Mircea
Silvestru Lup a devenit roșu (nu de la cu-
lorile partidului) și a redactat o frumoasă
plângere penală, scrisă chiar de el, căci nu
degeaba este avocat de meserie.

Ungureanu o dă acum din colţ în colţ,
cu atât mai mult cu cât mirosind izul
penal, Ghiţă Huja face pasul înapoi și ”își
ia mâna de pe el”. Ancheta se apropie de
finalizare, una cu o frumoasă trimitere în
judecată. Rămâne de văzut câţi vor fi
trimiși în judecată.

1. Campania electorală pentru alege-
rile locale din 10 iunie începe vineri, 11
mai, cu 30 de zile înaintea scrutinului, şi
se va încheia sâmbătă, 9 iunie, la ora 7.00.

2. Candidaţii, partidele politice, alian-
ţele politice, alianţele electorale, precum
şi cetăţenii au dreptul să-şi exprime opi-
niile, în mod liber şi fără nicio discrimi-
nare, prin mitinguri, adunări, utilizarea
televiziunii, radioului, presei şi a celor-
lalte mijloace de informare în masă.

3. În timpul campaniei electorale 
se asigură candidaţilor, în mod nedis-
criminatoriu, spaţii corespunzătoare 
pentru a se întâlni cu alegătorii, care pot
fi amplasate la sediul primăriei, în şcoli,
universităţi, case de cultură, cămine 

culturale şi cinematografe.

4. Distribuirea, inclusiv de către can-
didaţi, de băuturi alcoolice în timpul adu-
nărilor constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 2.200 lei la
3.000 lei.

5. Promisiunea, oferirea sau darea de
bani, bunuri ori alte foloase în timpul
campaniei electorale, precum şi în scopul
determinării alegătorului să voteze sau să
nu voteze o anumită listă de candidaţi ori
un anumit candidat pentru funcţia de pri-
mar, consilier sau de preşedinte al consi-
liului judeţean, precum şi primirea
acestora de către alegători constituie in-
fracţiuni şi se pedepsesc, potrivit legii, cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani.

6. Primarii sunt obligaţi ca până la în-
ceperea campaniei electorale să stabi-
lească, prin dispoziţie, locuri speciale
pentru afişaj electoral, care trebuie să fie
situate în zone frecventate de cetăţeni,
fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile
publice şi a celorlalte activităţi din locali-
tăţile respective.

7. Este interzisă utilizarea de către un
partid politic, alianţă politică, alianţă elec-
torală ori candidat independent a locuri-
lor speciale de afişaj electoral, astfel încât
să împiedice folosirea acestora de către alt
competitor electoral.

8. Afişajul electoral este permis şi în
alte locuri decât cele speciale numai cu
acordul proprietarilor, administratorilor

sau, după caz, al deţinătorilor.

9. Organele de ordine publică sunt
obligate să asigure integritatea panourilor
şi a afişelor electorale.

10. Legea stabileşte că sunt contraven-
ţii şi se sancţionează cu amendă de la 600
lei la 1.000 lei distrugerea, deteriorarea,
murdărirea, acoperirea prin scriere sau în
orice alt mod a listelor electorale, a plat-
formelor-program afişate sau a oricăror
alte afişe ori anunţuri de propagandă elec-
torală, precum şi afişarea mijloacelor de
propagandă electorală în alte locuri decât
cele permise.

Sursa: Mediafax


