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DREPT LA REPLICĂ
cu privire la informațiile false, prezentate de liberinteleorman.ro în materialul ”Gestiunea IT din
Primăria Alexandria – personaj principal: fina Cristina”

Potrivit articolului dvs., ”Gestiunea IT din Primăria Alexandria – personaj principal: fina Cristina”,
publicat pe site-ul liberinteleorman.ro, în cadrul căruia faceți afirmații de natură să afecteze imaginea
instituției și a unor angajați din cadrul primăriei, pentru care nu ne-ați solicitat un punct de vedere, în
virtutea codului deontologic și a dreptului la replică, vă solicităm publicarea integrală a precizărilor din
dreptul la replică de mai jos și în aceleași condiții ca și articolul la care face referire.
Consilierul local P.N.L. Bulumac Gabriel – așa cum ne-a obișnuit: dezinformează, minte și publică
informații false!
Referitor la noua revelație nocturnă a liderului de grup al consilierilor locali P.N.L., legat de cine și
cum utilizează dotările primăriei, dar și alte câteva dezinformări rostogolite redundant de către acesta,
facem următoarele precizări destinate cititorilor dumneavoastră care sperăm să înțeleagă nivelul
incompetenței în administrație a consilierului local P.N.L. Bulumac și politica mincinoasă a lui, și a partidului
pe care îl reprezintă în Consiliul Local al Municipiului Alexandria, care neputând prezenta nici măcar un
singur proiect de dezvoltare a Alexandriei și deranjat fiind de faptul că lucrăm aproape în tot orașul,
deoarece NOI AM SCRIS PROIECTE, AM OBȚINUT FINANȚĂRI și NE PASĂ DE CETĂȚENII MUNICIPIULUI,
inventează și își dă cu părerea pe subiecte pe care nu le cunoaște, doar să pară că aduce plusvaloare
comunității.
MINCIUNA 1 – NICIODATĂ Cristina Teodorescu, director cabinet, NU A ÎNCASAT pe o lună salariul
prezentat de către consilierul P.N.L. NICIODATĂ nu a încasat un asemenea salariu niciun director din cadrul
primăriei.
MINCIUNA 2 – (i s-a mai răspuns și explicat domnului consilier, dar ce contează adevărul când
dumnealui ne arată, cu fiecare postare publică, că are o agendă proprie care nu este nici măcar tangentă cu
realitatea? NICIODATĂ Octavian Teodorescu NU A FOST ANGAJAT cu 16 ore/zi.
Detalii aici: https://www.facebook.com/alexandriapiete/posts/480874416902372 ).

MINCIUNA 3 – NICIODATĂ Octavian Teodorescu – NU A ÎNCASAT pe o lună veniturile prezentate de
către consilierul P.N.L.
Detalii aici: https://www.facebook.com/alexandriapiete/posts/480874416902372
MINCIUNA 4 – Cristina Teodorescu NU A UTILIZAT NICIODATĂ ȘI NU UTILIZEAZĂ 4 laptopuri, 1
notbook și 2 aparate foto. Ele se aflau la data de 03.06.2021 în inventarul dumneaei, dar sunt dotări
achiziționate în cadrul proiectului ROBG306, și a altor proiecte, destinate utilizării de către echipele de
implementare. La data prezentă, ca și până acum, doamna utilizează un singur laptop. Poate, pe viitor, va
citi cu mai mare atenție inventarele furnizate, deoarece va putea constata că sunt multe alte persoane care
dețin în inventar bunuri ale întregului serviciu, birou, compartiment, dar înțelegem că îl pasionează doar
cine se numește Teodorescu.
MINCIUNA 5 – Cosmin Costea nu ”lucrează câte puțin pe fiecare” dintre cele 6 laptopuri, 1
notebook și 2 calculatoare, acestea fiind achiziționate, în mare parte, tot ca dotări în cadrul proiectelor
europene și destinate tot utilizării echipelor de implementare și digitalizării instituției, fiind persoana care
se ocupă totodată de susținerea informatică a tuturor direcțiilor și serviciilor din primărie.
Opiniile liderului de grup al consilierilor locali P.N.L., legate de modalitatea de lucru în online, de IPuri, comentarii, etc., sunt foarte interesante. În acest fel au aflat mulți alți cetățeni cum își susține
consilierul P.N.L. bula personală, totodată și a grupului pe care îl reprezintă în consiliul local, dar să nu
confunde cumva mecanismele utilizate de aceștia cu primăria. La Primăria Alexandria se efectuează
periodic controale și verificări de către structurile finanțatoare ale proiectelor, iar aceste dotări la care face
referire consilierul P.N.L., au fost achiziționate, în mare parte, din fonduri europene și sunt prezentate la
fiecare control. Mai mult, utilizarea echipamentelor din dotare sunt verificate de către ofițerii de proiect.
Pentru cititorii dumneavoastră întrebăm și noi cu maximă curiozitate care sunt proiectele acestui
lider de grup al consilierilor locali P.N.L. pentru concetățeni (câte a făcut, care sunt, impactul, cui se
adresează și stadiul acestora), fondurile atrase de acesta pentru comunitate (surse de finanțare, sume, cum
au impactat asupra comunității), la aproape 2 ani de mandat de consilier local P.N.L., mereu contra și
deranjat în prezent de faptul că am demarat execuția lucrărilor (străzi, trotuare, piste pentru biciclete,
parcuri, centrul pietonal, etc.), pentru dezvoltarea municipiului Alexandria, deși afirma în mod ironic
cetățenilor, în campania electorală din anul 2020, că sunt minciuni, nu există, și nu se vor face.
Ce facem noi se vede, comunitatea așteaptă ca și consilierul local să își prezente contribuția pentru
dezvoltarea Alexandriei!
Pentru informații suplimentare despre licitațiile publice organizate, vă rugăm să ne contactați la email: comunicare@alexandria.ro.
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