SCRISOARE DESCHISA
DOMNULUI PRESEDINTE PSD LIVIU DRAGNEA

Domnule presedinte va rugam sa analizati din
calitatea dvs. Activitatea domnului DANIEL BALUTA,
presedinte PSD SECTOR 4 si viceprimar , cu atributii de primar
al PRIMARIEI SECTOR 4(din data de 11.11.2015), activitate care
consider ca aduce atat prejudicii materiale cat si de imagine
Primariei sector 4 cat si PSD .
- In aprox. O luna de zile de cand a preluat atributiile de primar a
reusit ,,PERFORMANTA” de a produce HAOS in primarie dar si in
institutiile aflate in subordinea Consiliului Local al Sect.4 ,PRIN
DISPOZITIILE DATE FARA TEMEI LEGAL, nemultumiri soldate cu revolta
cetatenilor si a agentilor comerciali din piete dar mai ales din Piata
Sudului, schimbarea din functii a tuturor factorilor de decizie din
institutii fara a tine cont de nimic, nici macar de lege,( directorii tuturor
institutiilor aflate in subordine CLS4, Societati comerciale ADPP Sect.4 ,
aici a refuzat si promovarea unui proiect in CLS4 de inlocuire din AGA a
domnului OCTAVIAN BITU ,membru psd sect 4 , fost director general la
sala Polivalenta, retinut pentru luare de mita,,)
- Campanie electorala in sector de promovare a Persoanei proprii
folosind insemnele oficiale ale Primariei sect 4 insotite de sloganul
electoral din campania din 2012 a Primarului Cristian Popescu
Piedone.(Anexa foto).

- Nimic totusi din cele expuse anterior nu pot egala PERFORMANTA
demna de analele istoriei si anume : IN SEDINTA PUBLICA A
CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 26.11. 2015 A SOLICITAT
INTRODUCEREA PE ORDINEA DE ZI A VACANTARII POSTULUI DE
CONSILIER AL domnului DANIEL BALUTA SI PRIN HOTARAREA NR.
186/2611.2015 A REUSIT CU SUCCES SA SE DEA SINGUR AFARA DIN CONSIULIULUI
LOCAL SECTOR 4. (ANEXAM HOTARAREA)
- Va rog sa aveti in vedere in analiza dvs. si activitatea domnului consilier local
sect. 4 PUIU FLORIAN , membru PSD sect.4

CONSILIER LOCAL SECTOR 4
MARIAN PETCU

