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CĂTRE,
GORJ-DOMINO
În atenţia Domnului Şipanu Alin
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Telefon/Fax: 0253/215090

DREPT LA REPLICĂ
Referitor la informaţiile apărute în cotidianul Gorj Domino, în data de 9
iunie 2010, în articolul intitulat „Biruri fanariote: cum face primarul Filip
economii din apa de ploaie şi mâncarea săracilor”, privitor la situaţia cantinei
de ajutor social, pentru informarea corectă a opiniei publice, precizăm
următoarele:
Autorul articolului, Şipanu Alin, continuă campania de intoxicare a
cetăţenilor oraşului nostru, unii dintre ei chiar beneficiari a-i acestor servicii
sociale prestate de cantina de ajutor social. Autorul face aprecieri şi publică, din
nou, informaţii neadevărate, de natură să aducă prejudicii morale Primarului
Filip Dorin, precum şi prejudicii de imagine Primăriei oraşului Rovinari.
În judeţul Gorj sunt doar trei cantine de ajutor social care sunt acreditate
şi oferă conform Legii nr. 208/1997 art. (3) lit. a) două mese zilnic, constând în
prânz şi cină, distribuite conform art. 5 alin. (1) al aceleiaşi legi. Printre cele trei,
se numără şi Cantina de Ajutor Social din Rovinari, la care, în prezent, un număr
de 213 persoane beneficiază de servicii sociale gratuite, fiind cantina cu cel mai
mare număr de beneficiari din tot judeţul Gorj. Mai mult decât atât, masa oferită
de către cantina socială este chiar foarte bună, iar acest lucru poate fi confirmat
de cei care beneficiază de aceasta.
La Rovinari este 5 lei doar alocaţia zilnică de hrană/persoană (fără
cheltuieli de personal şi utilităţi). În timp ce în alte oraşe preţul porţie/persoană
include şi cheltuielile de personal şi utilităţi, la noi, 5 lei este preţul efectiv
pentru porţia unei persoane.
Vă aducem la cunoştinţă, de asemenea, contrar celor susţinute în articolele
publicate de dumneavoastră că se cunoaşte generozitatea Primăriei Rovinari şi în
special a Primarului Dorin Filip pentru persoanele sărace din oraşul nostru, iar
dovezi în acest sens sunt nenumărate printre care numărul foarte mare de
pachete constând în alimente oferite în fiecare an de Paşti şi de Crăciun
persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse.
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Un lucru mai puţin cunoscut de către ziarul Gorj Domino ar fi acela că
numai la sărbătorile din iarna trecută Consiliul Local a oferit 3000 de pachete cu
alimente persoanelor cu venituri reduse şi alte 3000 de cadouri tuturor elevilor
înscrişi la unităţile de învăţământ din oraşul Rovinari. Cu ocazia sărbătorilor
pascale de anul acesta Consiliul Local a mai acordat 3000 de pachete
persoanelor sărace. Astfel că, la un oraş precum Rovinariul, cu un număr de
aproximativ 13.841 locuitori s-au acordat 6000 de pachete numai în decembrie
2009, iar dacă mai adunaţi şi pachetele acordate de Sărbătorile Pascale în 2009,
fapt criticat de dumneavoastră, vă veţi da seama că ce face primarul Dorin Filip
pentru persoanele sărace din Rovinari, mai face doar Radu Mazăre la Constanţa.
Pentru a preîntâmpina o altă eroare pe care a-ţi putea-o specula, vă facem
cunoscut că toate acestea au fost achiziţionate respectând Ordonanţa Guvernului
nr. 34/2006 privind achizţiile publice prin proceduri ce presupun
anunţuri/invitaţii publice în SEAP.
Hotărârea Guvernului nr. 421 din 16/04/2008 privind stabilirea nivelului
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru costurile colective din instituţiile
publice de asistenţă socială trebuia pusă în aplicare la data de 1 mai 2008 de
Domnul Cotrună Dumitru, directorul de la acea vreme a Serviciului Public de
Asistenţă Socială. Pe atunci acest serviciu era descentralizat şi avea personalitate
juridică.
În loc să se bazeze pe informaţii verificate privind contractul de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, autorul
confundă alineatele cu articolele. De fapt este vorba de Capitolul V, Articolul
11, Alineatul 3 şi nu de „Art.3 de la Cap. V”. Deşi este legală încasarea apei
pluviale meteorice, Societatea Apă Canal şi Salubritate nu face acest lucru. În
cadrul Anexei 4 punctul 3 la secţiunea canalizare pluvială nu sunt trecute
cantităţi, pentru că ACS Rovinari nu a încheiat contract cu Institutul Naţional de
Meteorologie şi Hidrologie tocmai pentru a nu taxa populaţia.
Mai mult Consiliul Local Rovinari a aprobat în Hotărârea nr.
26/26.02.2009, Anexa 6 Art. 10 determinarea apelor menajere care se face în
funcţie de consumul înregistrat: şi este 80% din apa consumată - pentru
populaţie, respectiv 100% din apa consumată - pentru celelalte categorii de
consumatori.
Legat de taxa de gunoi, sunteţi într-o eroare totală. Prin hotărârea
Consiliului Local nr.111/30.07.2009, în Anexa 1 se stabileşte cantitatea de
deşeuri menajere pentru unităţile de învăţământ (şi în niciun caz pentru
copiii sau părinţii acestora), şi este 1 Kg deşeuri/elev şi cadru didactic/lună
pentru unităţile de învăţământ cu program normal; iar pentru instituţiile de
învăţământ cu program prelungit stabileşte 2 Kg deşeuri/elev şi profesor/lună.
Deoarece este imposibil să se determine cantitatea de deşeuri menajere
generată, prin prisma faptului că punctele de colectare amenajate în interiorul
oraşului sunt folosite în comun atât de populaţie (aproximativ 500
persoane/platformă), cât şi de persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea
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în apropiere şi este practic imposibil cuantificarea deşeurilor produse de fiecare
persoană în parte, s-a stabilit facturarea cantităţii de 6,7 Kg
deşeuri/locuitor/lună. La baza determinării acestei cantităţii au stat cantităţile
multianuale de deşeuri colectate din oraş.
Pe de altă parte, suma menţionată de dumneavoastră cu privire la
cheltuielile efectuate de primărie cu organizarea Zilelor Oraşului Rovinari este
eronată. Aşa se întâmplă când la suma reală mai puneţi dumneavoastră un adaos
din dorinţa de a părea „... sume impresionante de bani pentru organizarea
Zilelor Oraşului.”
Tot din dorinţa de a cădea pe sume aţi „umflat” şi numărul celor care
beneficiază de masa oferită de cantina socială. În realitate sunt 213 persoane,
dumneavoastră, surprinzător şi confuz, în articolul menţionat scrieţi că „...sunt
peste 300 de beneficiari...” asta pentru a încerca să dezinformaţi cetăţenii „că se
subtilizează aproape un miliard de lei”. Menţionaţi miliardele de lei în cadrul
articolelor dumneavoastră mai des decât sunt menţionate în cadrul emisiunii
„Super Bingo Metropolis”.
Avem convingerea, Domnule Şipanu, în virtutea normelor deontologice şi
profesionale care guvernează activitatea ziariştilor, că dumneavoastră trebuie să
verificaţi din mai multe surse informaţiile care urmează a fi publicate. Vă
aducem la cunoştinţă că pentru niciunul dintre articolele publicate de cotidianul
Gorj Domino nu aţi solicitat instituţiei noastre un punct de vedere oficial,
înaintea publicării materialului. Şi pentru a încheia în aceleaşi condiţii ca şi
dumneavoastră în articolul amintit, ne vine în minte următoarea întrebare:
Scrieţi după dictare ? Noi credem că da...
De aceea, în virtutea dreptului la replică şi pentru informarea corectă a
publicului, vă adresăm rugămintea să publicaţi integral aceste precizări, în
aceleaşi condiţii grafice în care aţi publicat articolul „Biruri fanariote: cum face
primarul Filip economii din apa de ploaie şi mâncarea săracilor”.

Consilier relaţii cu presa
Simion Mădălin
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