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DREPT LA REPLICĂ
cu privire la postarea publicată de dvs. pe o platformă de socializare 

”O altă BUBĂ plină de puroi la Primăria Alexandria!”

Având în vedere postarea, ”O altă BUBĂ plină de puroi la Primăria Alexandria!”, publicată pe o 
platformă de socializare, pe contul dvs. de politician, vă aducem lămuriri, tot noi, Primăria Alexandria și vă 
explicăm puțin mai jos de ce anume am precizat acest aspect.

Potrivit afirmației dvs. cu privire la faptul că <<(...) răspuns pe care l-am primit, a fost de la Direcția 
de asistență socială a Primăriei Alexandria, care îmi comunică faptul că: “nu au încheiat contracte de 
catering începând cu data de 01.01.2019 si până in prezent.”>>, 

precizăm faptul că în conformitate cu prev. art. 14 din Legea nr. 136/2020, republicată, privind instituirea 
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic: ”Autoritățile publice 
centrale sau locale au obligația de a asigura pentru persoanele aflate în carantină sau în izolare la 
domiciliu sau în locația declarată de acestea necesarul de hrană ori, după caz, și tratament, în funcție de 
vârsta și starea de sănătate a persoanei, precum și livrarea acestora dacă persoanele se află în 
imposibilitatea de a-și asigura procurarea hranei ori, după caz, a tratamentului. Prin hotărâre a 
Guvernului se vor stabili limitele maximale pentru aceste cheltuieli, care vor fi suportate din bugetul 
Ministerului Sănătății, prin unitățile administrativ-teritoriale.”.

Astfel, fără a fi afectat în vreun fel bugetul local, contractul a fost încheiat ca urmare decretării 
stării de urgență pe teritoriul României, prin Decretul Președintelui nr. 195/16.03.2020 și a Hotărârii 
201/19.03.2020.

Prin urmare, d-le consilier, Direcția de Asistență Socială nu a mâncat și nici nu a băut, astfel cum se 
subînțelege din postarea dvs., ci a avut grijă să asigure minimul necesar persoanelor izolate/ carantinate, 
conform legislației. 

Este normal, având în vedere faptul că unii dintre angajații societăților din subordinea Consiliului 
Local Alexandria sau din cadrul primăriei, care au ajuns să lucreze pentru dvs., așa cum și dvs. ați remarcat 
printr-o postare, formulând răspunsuri pentru adrese multiple printre activitățile curente, să mai și 
greșească. Da, cine nu muncește nu greșește, dar suntem convinși că în situația în care se constată faptul că 
funcționarul public/ directorul executiv, care a formulat răspunsul eronat și a adus atingere direcției în 
cadrul căreia își desfășoară activitatea, conform prevederilor legale, se vor lua măsuri. 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/


Mai mult, având în vedere funcția pe care o dețineți pe plan local, era logic și normal, ca dvs. să fiți 
informat cu privire la hotărârile luate la nivel național, dar mai ales cu privire la hotărârile luate pe plan 
local! Toate hotărârile din perioada pandemiei au fost publicate pe site-ul instituției la secțiunea ”COVID-
19”.

Nu este un secret faptul că la nivelul municipiului Alexandria, prin Centrul de Carantină, aflat în 
Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost și pentru Centrul de Carantină din str. Turnu Măgurele, 
nr. 1, au fost luate măsurile care s-au impus prin legislație în vederea asigurării hranei persoanelor 
carantinate/ izolate.

Cât despre afirmația dvs. ”(…) O minciună specifică actualei conduceri a primăriei! (…)”, vă 
readucem la cunoștină faptul că Direcția de Asistență Socială Alexandria este SUBORDONATĂ Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria, neregăsindu-se în subordinea instituției Primăria Alexandria.

Pentru a vă liniști, Primăria Alexandria vă comunică, în acest moment, DA, a fost încheiat un 
contract de prestări servicii cu S.C. Stef’s Team S.R.L. în valoare de 134.799,21 lei, cu T.V.A., pentru servicii 
de catering la un preț convenit de 59.51 lei/ zi/ persoană pentru 3 mese, mic-dejun, prânz și cină și toate 
cheltuielile au fost DECONTATE de către Ministerul Sănătății!

Achiziția a fost demarată prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice (SEAP), fiind 
atribuită prin încredințare directă. 
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