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„Nu am ce să comen-
tez pe această temă. Eu 
acţionez în baza manda-
tului dat de Congres, care 
a hotărât, la propunerea 
mea, susţinerea candida-
turii preşedintelui Klaus 
Iohannis pentru al doilea 
mandat. Eu sunt preşe-
dintele PNL şi preocupa-
rea mea este ca partidul 
să ajungă la forţa nece-
sară pentru a putea învin-
ge PSD“, a declarat pre-
şedintele PNL Ludovic Or-
ban, atunci când i s-a soli-
citat să comenteze decla-
raţiile lui Viorel Cataramă. 

La rândul său, fostul 
premier, Dacian Cioloş, a 

refuzat să comenteze de-
claraţia lui Viorel Catara-
mă. „Nu am ce să comen-
tez. Eu am altă treabă“, a 
explicat Cioloş.

”Gest de 
ostilitate”?

„Constituirea acestui 
partid reprezintă o decla-
raţie de război a domnului 
Cioloş făcută către PNL, 
pentru că PNL este par-
tidul care în ultimul an a 
înregistrat o creştere con-
stantă şi organică de la 
20% la aproape 30%”, a 
declarat prim-vicepreşe-
dintele PNL Sector 2 Viorel 

Cataramă. Acesta a mai 
spus că „unii, aşa numiţi 
«prieteni»”, în loc să se în-
scrie în PNL pentru a aju-
ta partidul să crească, în-
fiinţează o nouă formaţiu-
ne pentru a rupe din elec-
toratul liberalilor. „Cred că 
încolonarea domnului Lu-
dovic Orban, în spatele lui 
Dacian Cioloş, la conferin-
ţa de presă în care fostul 
premier a anunţat consti-
tuirea unui nou partid, re-
prezintă o greşeală pen-
tru că în acest moment 
domnul  Cioloş a deve-
nit principalul nostru ina-
mic sau adversar (...) Do-
reşte să smulgă electo-
rat de la PNL”, a spus Ca-
taramă. Liberalul a expli-
cat că, dacă preşedintele 
Klaus Iohannis va susţine, 
„în mod evident“, partidul 
lui Dacian Cioloş, înseam-
nă fie că preşedintele şi-a 
pierdut încrederea în PNL, 
fie poate fi interpretat ca 
„un gest de ostilitate” fa-

ţă de liberali. „Domnul 
Klaus Iohannnis nu ar fi 
ajuns preşedintele Româ-
niei, dacă nu ar fi fost sus-
ţinut de PNL. (...) Ar fi bi-
ne ca domnul Klaus Ioha-
nnis să fie candidatul nos-
tru la preşedinţia Români-
ei, (...) în condiţiile în ca-
re va exista un parteneriat 
clar între PNL şi  Klaus Io-
hannis. (Dacă preşedinte-
le Klaus Iohannis va susţi-
ne partidul lui Dacian Cio-
loş-n.r.) cred că vor exis-
ta discuţii serioase în PNL 
şi nu exclud ca posibili-
tate teoretică şi numai în 
aceste condiţii clar stabili-
te ca PNL să aibă un alt 
candidat la preşedinţie”, a 
spus prim-vicepreşedinte-
le PNL. La final, Cataramă 
a afirmat că liderul opozi-
ţie este preşedintele PNL, 
Ludovic Orban, iar cei ca-
re doresc să îşi aroge 
această poziţie „vor avea 
parte de ostilitatea politi-
că a PNL”.

Expunerea de motive 
pentru susţinerea rectifică-
rii bugetare face referire la 
estimarea unei depăşiri a 
veniturilor proprii, faţă de 
planificat, de 2,2 milioane 
de lei. Apoi, se precizează 
că, Ministerul Finanţelor, 
prin adresa 92339/5 de-
cembrie 2017, a suplimen-
tat creditele bugetare pen-
tru anul în curs, astfel: bu-
getul propriu al judeţului 

- de la 52.547.000 lei, la 
58.321.000 lei, iar pentru 
unităţile administrativ-te-
ritoriale a majorat aloca-
rea (pentru achitarea unor 
arierate, pentru rambur-
sarea ratelor la împrumu-
turi etc.) de la 28.414.000 
lei, la 31.535.000 lei. Pen-
tru echilibrarea bugete-
lor locale ale UAT-urilor, 
CJI a decis să împartă di-
ferit banii, prioritate având 

localităţile cu bugete defi-
citare. Potrivit afirmaţiilor 
preşedintelui CJI, Marian 
Petrache, nu au primit bani 
cele opt oraşe din judeţ şi 
comunele mari, cum es-
te, spre exemplu, Chiaj-
na. Berceni, Copăceni şi 
Dobroeşti au primit câte 
100.000 lei, Snagov a pri-
mit 200.000 lei, Corbeanca 
- 821.000 lei, iar Brăneşti - 
1.800.000 lei.

În continuare, a fost 
modificată HCJI 66/2016 
privind organizarea comisi-
ilor de specialitate ale CJI, 
noul consilier judeţean din 
partea PSD, Emil Ioniţă, 
făcând parte de acum 
îna inte din Comisia de 

Învăţământ, Sănătate, Fa-
milie, Protecţie socială şi 
protecţia copiilor.

Următorul proiect 
de hotărâre aprobat în 
şedinţa CJI a făcut refe-
rire la Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie - (DALI), pen-
tru obiectivul de investiţie 
”Reabilitarea şi moderni-
zarea reţelei de drumuri 
judeţene din Ilfov, DJ 101, 
km. 12+970 (Baloteşti) 
- km. 37+549 (Sitaru)”, 
porţiune de drum un-
de durata de exploatare 
a fost depăşită, iar lucră-
rile de întreţinere au lip-
sit. ”Din punct de vede-
re al asigurării cerinţelor 
esenţiale de calitate în 
construcţii, sectorul de 
drum judeţean (…) nu 
asigură condiţiile necesa-

re desfăşurării unui trafic 
auto şi pietonal în condiţii 
de siguranţă şi confort, de 
aceea se recomandă mo-
dernizarea şi reabilitarea”, 
se precizează în expune-
rea de motive.

Ultimul proiect de ho-
tărâre de pe ordinea de zi 
a şedinţei CJI a făcut re-
ferire la nivelul taxelor şi 
tarifelor de competenţa 
CJI (eliberarea certificate-

lor de urbanism, elibera-
rea sau prelungirea unei 
autorizaţii de construire, 
de foraje sau excavare, 
amenajare de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote 
etc.), stabilite prin Hotă-
râre de Consiliu, în 2016, 
pentru anul 2017. Potrivit 
documentului, acestea se 
vor menţine, în anul fis-
cal 2018, la nivelul anu-
lui 2017.
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Traian Băsescu, parlamentar 
moldovean?
Fostul președinte al 
României și președinte 
de onoare al Partidului 
Unității Naționale 
(PUN), ar putea 
candida în cadrul 
alegerilor parlamentare 
de anul viitor, din 
Republica Moldova, 
potrivit declarațiilor 
avocatului său, Andrei 
Bivol, împuternicit pe 
dosarul care vizează 
retragerea cetățeniei 
moldovenești de către 
șeful statului, Igor 
Dodon, scrie portalul de 
știri independent.md. 
„Din câte știu eu da, el 
dorește să candideze, dar 
ar trebui să îl întrebați pe 

el. Decizia de a candida 
la alegerile parlamentare 
va fi luata după deciziile 
hotărârilor de fond“, a 
spus avocatul Andrei 
Bivol.

ALDE difuzează știri false

ALDE Sector 2 a 
anunțat că, peste 
50 de membri PNL 
Sector 2 s-au înscris 
în partid. Potrivit 
unui comunicat citat 
de Agerpres, în cea 
mai recentă ședință 
a Biroului Politic 
Teritorial (BPT) al 
ALDE Sector 2, a 
fost anunțată oficial 
înscrierea noilor 
membri. ALDE Sector 
2 precizează că, pe 
lângă foștii membri 
ai PNL, s-au alăturat 
filialei și decanul 
Facultății de Hidrotehnică 
din cadrul Universității 
Tehnice de Construcții 
București, conf. univ. dr. 
ing. Alexandru - Nicolae 
Dimache, precum și 
interpretele de muzică 
populară Liliana și Violeta 
Geapana.
În replică, președintele 
PNL București, Cristian 
Bușoi, a declarat că 
un singur liberal de la 
organizația Sector 2 
a trecut la ALDE, iar 
alături de acesta au mai 
intrat în partidul lui Călin 
Popescu-Tăriceanu alți 
trei foști liberali, care nu 
mai activau dinainte de 
fuziune și care fuseseră 
radiați. 
„Fake news la ALDE 
București! Numărând 

ca Ghiță Pristanda 
steagurile, ALDE se 
voinicește în presă cu 
câteva știri împinse din 
greu despre 50, 40, 30.... 
membri PNL care au 
demisionat „în bloc” și au 
trecut tot ”în bloc”, cum 
altfel, cu arme și bagaje la 
ALDE. Ca să dezumflăm 
baloanele și să aducem 
lucrurile în realitate - este 
vorba despre o singură 
demisie telefonică a unui 
fost membru PNL de la 
Sectorul 2 și încă alți 3 
foști membri, care nu 
mai activează dinainte de 
fuziune și care fuseseră 
radiați. Aceștia au trecut 
”în bloc”, la ALDE, după 
ce au căutat un pic sediul 
ALDE prin Capitală”, a 
scris Bușoi pe Facebook.
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Bugete locale, echilibrate
În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Ilfov 
(CJI) din acest an, a fost adoptată o nouă rectificare 
a bugetului local al județului și, de asemenea, 
a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuție al bugetului local 
al județului, pentru trimestrul IV 2017.

Viorel Cataramă: ”Cred că vor exista discuţii serioase 
în PNL şi nu exclud ca posibilitate teoretică (…) ca PNL 
să aibă un alt candidat la preşedinţie”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, 
pentru Mediafax, că va acționa în baza 
mandatului primit la Congres, care prevede 
susținerea candidaturii președintelui Klaus 
Iohannis pentru al doilea mandat, refuzând, 
astfel, să comenteze declarațiile lui Viorel 
Cataramă, prim-vicepreședinte Sector 2.

Ipoteza lansată de Cataramă, 
comentată de Orban și Cioloș


