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Stimate Domnule Prim Ministru Ludovic Orban, 
Stimate Domnule Ministru Vasile Florin Cîțu, 
 
Guvernul României împreună cu reprezentanții Partidului Național Liberal 

au stabilit sumele privind rectificarea bugetară din septembrie 2020. Încercăm să 

întelegem care au fost criteriile care au stat la baza hotărârii acestor sume. Unități 

administrativ teritoriale care au primari P.N.L. au primit de 10 ori mai mulți bani 

decât orașe cu conducere P.S.D. 

Liberalismul autentic nu mai există, deoarece un partid politic autentic nu își 

poate vinde sau pierde istoria și ideologia în urma unor alegeri influențate de 

trădători sau oportuniști de loc sau moment pentru sume primite la rectificarea 

bugetară. 

Cetățenii și-au dat seama că liberalii președintelui Johannis sunt puși în 

funcții și plătiți de grupuri de interese străine, antiromânești, care vor să împingă 

țara în stare de colonie umilă, subdezvoltată, furnizoare de sclavi, precum cei 

trimiși la cules de sparanghel când țara era în stare de urgență.  

Având în vedere toate cele precizate vă rugăm să ne răspundeți la 

următoarele întrebări: 
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1. Care sunt principiile/criteriile care au stat la baza acestui partaj privind 

alocarea sumelor pentru unitățile administrativ teritoriale din județul Iași? În 

elaborarea răspunsului dumneavoastră prezint următorul exemplu: primaria 

comunei Ciortești, având conducere PNL a primit suma de 975 mii lei, iar 

orașelelor Hârlău, Podu Iloaiei și Târgu Frumos li s-a alocat suma de 500 

mii lei.  

2. Care va fi situația investițiilor din județul Iași prevăzute în buget dacă nu 

vor fi bani pentru plata acestora? 

3. Când se vor plăti facturile aferente P.N.D.L. pentru județul Iași? 

Menționăm faptul că, deși facturile sunt cu plata la 30 de zile de la emitere, 

acestea nu au fost achitate, ( după 4-6luni)iar dacă nu se respectă termenul 

trebuie plătite penalități din bugetul local al primăriei.  

 

Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de 

lege. 

  

Cu deosebit respect, 

Deputat PSD Iaşi, Vasile Cîtea 

 

 

 




