Monceanu – un ‘Canuta om sucit’
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”

Viceprimarul Râmnicului se contrazice în declarații” edilul nu pare

deranjat de scurgerea de informații din Primărie ” deși se preface interesat de
rezolvarea situației, Constantin Monceanu face dovada că a studiat problema doar la
supraFață
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În numărul trecut al publicației noastre, informam opinia publică cu privire la faptul că Gigi Matei, consilier
local PSD, de ceva vreme, caută de zor, prin arhivele Primăriei Râmnicului, cu scopul de a găsi documente
acuzatoare la adresa primarului Mircea Gutău. Gurile rele spun că are și un aliat în această încercare a sa, în
persoana Elenei Sâia, șef la direcția Investiții a instituției. Tot pe la colțuri se vorbește că angajata primăriei i-a
pus consilierului, la dispoziție, documente neoﬁciale, pe care acesta le tot ﬂutură pe la conferințele de presă și
la televiziune, ca un erou al războiului în care luptă de unul singur.
Întrebat de mass-media locală ce măsuri va lua împotriva celor care înstrăinează din Primărie, documente cu
regim special, vicele Consatntin Monceanu, un profesionist al răspunsurilor ocolitoare a spus: „Există o
ordonanță, nr.17 din 20.01.2003, privind clasiﬁcarea informațiilor, care spune foarte clar care sunt cele care pot
ﬁ date publicității și care nu” a precizat vicele. El a mai spus că a reamintit despre existența acestei dispoziții
personalului, pentru că „ea este mai veche și este posibil ca unii dintre ei să ﬁ uitat de existența acesteia”.
Oricum, edilul nu a evitat să spună dacă documentele primite de Gigi Matei, au sau nu caracter neoﬁcial, sau ce

măsuri va lua împotriva celei care le-a furnizat. În concluzie, subiectul este învăluit de o mare nebuloasă.
Constantin Monceanu spune, în primă instanță că documentele, deși nu este foarte sigur, nu erau cu regim
special, ca mai apoi, să declare cu seninătate-n glas că , de fapt, nu știe ce fel de cate deține Gigi Matei. Dacă
angajatul care a dat „pe sub mână informațiile” va păți ceva, iarăși nu se știe pentru că , din câte se pare,
vicele Monceanu, tratează problema cu extrem de multă superﬁcialitate. „În tot cazul, și consilierii locali sunt tot
cetățeni ai Râmnicului și, în mod normal, ar trebuie să solicite documente de la primărie, pa baza legii
544/2001″ a spus el. Un lucru este cert, însă . până la ﬁnalizarea anchetei interne, care, din câte se observă, va
mai dura destul de mult timp, nu este improbabil ca, persoana din cadrul Primăriei Râmnicului, care furnizează
documente, ce nu pot ﬁ date publicitate, să continue practica, lucru care poate deteriora profund, imaginea
instituției.
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