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PLÂNGERE
Domnule Secretar de Stat,
Corpul de control al primului-ministru controlează activitatea instituțiilor publice
subordonate autorităților administrației publice locale, vă adresez așadar o plângere privind
funcționarea deficitară a Prefecturii Argeș și a edililor bine-numitei comune Băiculești.
Mă aflu în cazul absolut caraghios de a fi nevoită să indic și să explic membrilor
administrației publice textele legale ce organizează activitatea de construire, întreținere,
reabilitare a drumurilor publice, agravat de evidenta lipsă de înțelegere a domnului Prefect de
Argeș a obligațiilor dumnealui, motiv pentru care sunt nevoită să cer asistența Corpului de
Control.
Acest lucru nu ar fi grav DACĂ administrația publică ar citi ceea ce le tot scriu, direct și în
presă, din lege citire. Din păcate, precum veți observa, nu este cazul. În data de 30 iunie a.c. am
adresat domnului Prefect de Argeș o scrisoare deschisă (inclusiv pe adresa e-mail a cabinetului
Prefectului) publicată atât în presa națională cât în cea locală (http://activenews.ro/un-cetateanroman-ii-cere-prefectului-de-arges-sa-respecte-legea-caz-contrar-amenintand-nu-va-vom-mai-dabani_1845853.html), prin care ceream în mod expres să-și respecte atribuțiunile conferite prin
legea românească, anume a verifica legalitatea hotărârilor consiliilor locale. Veți afla din
conținutul scrisorii deschise mai sus citată (și din actele atașate) că sunt mândra posesoare a unei
hotărâri judecătorești definitivă și irevocabilă pe care instituțiile din subordinea dumneavoastră
NU O RESPECTĂ. Vă rog să considerați articolele anexate ca făcând parte integrantă din această
plângere (descriind amplu situația de fapt), iar documentele disponibile precum probatoriu pe
care mi-l însușesc.
Domnul Prefect nu mi-a răspuns ABSOLUT NIMIC la acestă scrisoare, 24 de zile după
primirea atât pe e-mail cât și publicarea în presă. Nici măcar o frază banală prin care să mă
înștiințeze că a primit epistola mea și își va arunca un ochi pe ea în termenul legal de 30 de zile.
Motiv pentru care am fost nevoită să fac o revenire tot în presă, în speranța că-și va aminti
responsabilitățile legale, amintindu-i că mai dispunea de 8 zile până a deveni și dumnealui
infractor.
http://activenews.ro/ce-se-intampla-cu-autoritatile-din-arges-prefectul-refuza-sa-respecte-legeadna-pitesti-nu-inregistreaza-plangeri-penale_1850060.html
http://gandeste.org/general/scrisoare-deschisa-prefectului-de-arges-va-rog-sa-re%C8%9Bine
%C8%9Bi-ca-stru%C8%9Bul-bagandu-%C8%99i-capul-in-nisip-%C8%99i-nemaivazand-nimic-prinacest-gest-stupid-are-impresia-ca-nimeni-nu-il-m/43431
Vă rog să mă credeți, m-am săturat efectiv de a fi nevoită să predau membrilor
administrației publice tehnica mersului pe jos. Consider că modul în care este tratată problema
pe care v-am expus-o constituie o bătaie de joc la adresa unui cetățean român care a fost nevoit
să se adreseze deja instanțelor naționale pentru a-și vedea drepturile respectate.

Cu toate că sunt și cetățean francez sub protecție consulară, mă adresez dumneavoastră
ca și celorlalte autorități ale statului român în calitate de ROMÂNCĂ excedată de lipsa de
responsabilitate de care dau dovadă „autoritățile”, ce reușesc să devină dușmanii noștri prin
pasivitatea și tembelismul de care dau dovadă în relațiile cu noi, cetățenii. Voi face totuși uz de
calitatea mea de cetățean francez ce s-a stabilit cu neajunsurile mai sus expuse într-o țară a
Comunității Europene, ceea ce Curtea Europeană negreșit va aprecia.
Stă scris în NCPC că rolul statului este să ajute la îndeplinirea obligațiilor stabilite de către
instanțe prin hotărâre definitivă și irevocabilă. Doresc așadar, pentru prima dată de la începutul
aventurii amplu descrisă în articolele de presă atașate, să o văd și pe asta.
Mulțumesc anticipat pentru promptul răspuns și diligenta rezolvare,
Simona NICULESCU
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