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Ref: Bătaie de joc în localităţile din judeţ, pe spatele si nervii buzoienilor. Cerem public ca
până la şedinţa CJ de vineri 31.01.2014, responsabilii din cadrul Consiliului Judeţean (şi
celelate Consilii Locale - Buzău şi Rm.Sărat) să pună la dispoziţie, în mod transparent şi
nepărtinitor lista cu toate societăţile care au câştigat licitaţia pentru deszăpezire din acest
an sau cărora li s-au atribuit în mod direct aceste lucrări, sumele cu care s-au încheiat
aceste contracte, numărul de utilaje disponibile şi ce anume au făcut până în prezent
(trasee, zone de acţiune, etc). Considerăm că este inadmisibil ceea ce se întâmplă în judeţ,
oraşe şi sate – mii de oamnei sunt sinistraţi datorită acestor câţiva şmecheri (Dobrică, Liciu
şi alţii) ce au pus mâna pe contractele de deszăpezire şi nu au mişcat mai nimic în acest
sens.

Partidul Democrat Liberal Buzău cere responsabililor din Consiliu Judeţean şi din
celelate Consilii Locale şi Comunale să facă publice listele cu firmele care au câştigat
licitaţiile de deszăpezire din acest an. De asemenea democrat-liberalii buzoieni cer ca
reprezentanţii respectivelor societăţi să prezinte tuturor celor interesaţi şi numărul de
utilaje ce le au la dispoziţie şi sunt omologate pentru acest lucru, traseele pe care au
acţionat sau vor merge şi orice alt amănunt legat de acest lucru. Este inadmisibil ca de
aproape 3 ani de zile, aceste lucrări să fie efectuate de aceiaşi oameni aseviţi politic Dobrică, Liciu şi alţii, iar aceştia să sfideze bunul simţ şi să-şi bată joc de banul public în
cârdăşie cu responsabilii din CJ. În judeţ starea drumurilor este jalnică, în numai doua zile de
ninsoare şi viscol, utilajele celor numiţi mai sus s-au defectat, lamele s-au rupt, iar materialul
antiderapant dacă nu a lipsit, a fost insuficient de prezent pe şosele. Credem că în anii
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trecuţi, firmele care făceau treaba în locul şmecherilor de astăzi acţionau mai bine şi cu
responsabilitate (exemplu este situaţia din Rm.Sarat, unde munţii de zăpadă blochează atât
principalele tronsoane de drum cât şi trotuarele şi parcările). În bătaie de joc se transmite
cetăţenilor care sună disperaţi la CJ, Primărie, etc. că: „Să stea acasă, să pună mâna pe
lopeţi şi să nu se mai vaite ca puturoşii” – gest de jignire inadminisbil la adresa buzoienilor.
Cei responsabili trebuie să plătească pentru acest haos, iar şmecherii cu basculantele la care
au pus o lamă în faţă şi aceasta ca vai de ea şi fură astfel milioane de lei din buzunarul
cetăţenilor să li se anuleze contractele de deszăpezire pentru că au minţit şi înşelat
aşteptările tuturor. Domnule preşedinte Cristinel Bîgiu, domnule Laurenţiu Dobrică, noi nu
ne ducem pe COD ROSU să jucăm baschet ca premierul Victor Viorel Ponta şi nici nu stăm
cu mâinile în sân să ne dea zăpada din faţa curţii alţii, dar totuşi vrem să ştim de ce vă
plătim toate smecheriile si mai ales vrem să ştim cine va da socoteală pentru acest haos
creat de „băieţii de băieţi” din politică.
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