
Referitor la articolul publicat in data de 11.03.2021, pe site TVMneamt.ro, de catre
IONUT CORFU - noi, CORFA VALENTIN SI TOMA IOAN, formulam si solicitam
publicarea urmatorului

DREPT LA REPLICA

Articolul in cauza este conceput cu un total neprofesionalism, tendentios, cu toate ca cel care l-a
redactat are pretentia de a se numi jurnalist si cuprinde relatari la nivel de “barfa”, fara legatura cu
realitate.

1. Acest ,,circ mediatic” pe care l-ati creat este o calomnie adusa la adresa noastra, doar
pentru a ne discredita in fata cetatenilor Comunei Garcina. Cu referire la sedinta din
26.02.2021, din lecturarea dispozitiei Primarului nr. 38 din 19.02.2021, veti constata ca
proiectul de hotarare nr. 1, privind instituirea unor masuri fiscale, a fost comunicat gresit la
comisia nr.1 (buget finante) si nu la comisia nr. 2 (juridica), unde Toma Ioan este presedinte.
In aceste conditii, e limpede ca Toma Ioan nu avea cum sa dea aviz acestui proiect de
hotarare, pentru simplul fapt ca nu fusese comunicat comisiei condusa de acesta. Pentru ca
proiectele au fost trimise catre comisii gresite, proiectele nu au fost avizate si nu au intrat
pe ordinea de zi.

2. Referitor la proiectul initiat de Toma Ioan, despre care se sustine in articol ca nu ar fi fost
dezbatut in prima sedinta pentru ca, de asemenea, fusese trimis la o alta comisie pentru aviz,
decat cea indreptatita. Pe de alta parte, Codul Administrativ prevede dreptul initiatorului de
a retrage oricand proiectele propuse. Motivul pentru care a fost retras este unul intemeiat,
respectiv faptul ca in forma initiala, Proiectul prevedea, conform ordonantelor in vigoare,
scutirea la plata a penalitatilor de intarziere pentru acei contribuabil, persoane fizice si
juridice, care platesc baza. Dupa ce s-a modificat proiectul, introducandu-se un art. 4,
conform caruia beneficiari erau numai 9 persoane juridice, dl Toma Ioan a considerat ca nu
e corect sa apara discriminari, in contradictie cu prevederile legale si a acest proiect a fost
retras in sedinta din 10.03.2021, sedinta despre care in articol se arata ca nu s-ar fi tinut.
Apreciem ca o astfel de initiativa (asa cum arata in forma inititala) ar ajuta foarte mult
bugetul primariei, context in care oricand Primarul nostru devotat Comunei ar fi putut sa o
preia, insa pana acum acest lucru nu s-a intamplat.

3. Proiectul “Modernizarea drumurilor comunale prin fondul de investitii CNI”, depre care in
articol se arata ca a fost “blocat”, in realitate a fost aprobat in sedinta din 10.03.2021, cand a
si fost depus. S-a intocmit Hotararea nr. 7/10,03,2021, semnata de presedintele de sedinta,
cu toate ca domnul Ionut Corfu minte si dezinformeaza cetatenii, sustinand in articol ca
aceasta sedinta nu s-ar fi tinut. Curios este insa ca nu dl Corfu nu a gasit de cuviinta sa
scrie despre proiectele cu adevarat “blocate” si despre cel care nu a avut interes in
dezvoltarea acestora, cum ar fi: Proiectul de alimentare a Comunei cu gaz metan, aprobat de
CL inca din anul 2019, cu finantare de la bugetul de stat. Asa cum a fost aprobat, asa a si



murit. Si cu toate acestea a fost pe lista promisiunilor electorale ale Primarului Gontaru,
care a folosit insemnele primariei (stampila) pe un “simulacru” de contract, semnat intre
Comuna si cetateni, pe care a transformat-o in distribuitor de gaze. In acelasi contract, a
adaugat “promisiunea” catre cetateni ca racordarea acestora la gaz va fi gratuita, “uitand”
ca el nu are nici un proiect eligibil pentru gaz.

4. In titlu articolului se vorbeste de blocarea CL si ajungerea la alegeri anticipate. Oare nu este
de rasul lumii sa creada cineva ca doi consilieri PNL, din totalul de 13 consilieri, pot bloca
un consiliu? Ca sa se ajunga la alegeri anticipate este necesara dizolvarea CL. Conform art.
143 alin. 1, 2 si 3 din OUG 57/2019, dizolvarea unui CL se poate face printr-o hotarare a unei
instante, cand acesta nu se intruneste cel putin intr-o sedinta sau nu adopta cel putin 3
hotarari in decurs de 4 luni, ceea ce nu este cazul nostru. Referitor la alegeri anticipate, va
acuz de aducerea panicii intr-o comunitate si raspandirea de vesti ingrijoratoare si nereale.
Nu avem nici un motiv de razbunare si nici nu aveti nici o dovada a denigrarii Primarului din
partea noastra. Este alesul comunitatii si asa cum l-au ales, asa il au.

5. E obraznicie si lipsa de profesionalism sa aduci in discutie in mod insolent porecla unui om
si coeficientul de inteligenta al acestuia (sters ulterior din articol), dar acest lucru va fi taxat
de instanta.

6. O firma poate trece prin toate fazele care i le permit dispozitiile legale, insa iarasi apare o
nelamurire: care este motivul pentru care scrieti despre firma falimentara a dlui Toma Ioan,
dar niciodata nu ati pomenit nimic de societatea ADCIS Gircina SRL (a Comunei Gircina),
care a fost tinuta in insolventa din 2017, pentru o datorie de 101.000 lei? Primarul putea gasi
foarte usor aceasta suma, pentru inchiderea insolventei inca din 2017, dar s-a lasat la voia
intamplarii si nici acum nu este inchisa insolventa. Aceasta “neglijenta” a costat bugetul
comunitatii locale (numai administratorul judiciar avea o remuneratie de 1500 lei/luna si la
un calcul simplu ajungem la 50-60.000 lei). Dar ce conteaza? Sunt bani publici! De ce nu
scrieti despre asta?

7. Ati mai scris in articol, in mod tendentios, despre faptul ca nu s-a acceptat suplimentarea
ordinii de zi in sedinta din 10.03.2021 (sedinta despre care tot in articol ati spus ca nu s-a
tinut). Conform Codului Administrativ suplimentarea ordinii de zi se face numai pentru
proiecte urgente, iar Proiectul propus de d-l Primar, depus cu trei ore inainte de sedinta, nu
indeplinea aceasta conditie. Mai mult, este ilegal ca reorganizarea comisiilor CL sa vina la
propunerea Primarului, acesta neavand calitate de membru al CL. Organizarea comisiilor
este atribut al CL, aceasta fiind o problema interna a acestuia. Oare Primarul nu mai aduce
organigrama spre aprobare in CL pentru ca asteapta modificarea comisiilor, astfel incat sa
treaca neobservata angajarea pilelor si pilutelor, angajarea prin actiuni de schimb cu alte
institutii a sotiilor unora sau altora, fara nici o competenta? Vom afla daca e asa, din
sedintele viitoare, numai ca Primarul uita un lucru. Nu prea mai are timp si nu poate
functiona fara aprobarea statutului de functii.



8. Referitor la incasarea banilor de catre consilieri, fie trebuie sa va mai informati, fie sa va
scuturati de haina relei-credinte, in conditiile in care dispozitiile legale specifica expres ca
suntem retribuiti numai pentru sedintele statutare.

9. Mai scrieti in articol ca am blocat noi, consilierii PNL, scoaterea la concurs a doua posturi,
ramase vacante dupa ce angajatii care le-au ocupat au iesit la pensie. Nu a fost adusa la
cunostinta CL aceasta situatie si nu am avut pe ordinea de zi o astfel de solicitare. Dar,
poate va explica “sursele” dvs. cum au fost ocupate posturile de femeie de serviciu, lucrator
la registrul agricol si sofer, fara a fi solicitata vreo aprobare de la CL. Si pana o sa va explice,
va spunem noi: nu este necesara aprobare CL, lucru pe care cu siguranta il cunoasteti, dar
articolul trebuia sa fie “spumos”!

10. In calitate de consilieri nu am cerut vreun folos material personal, insa am solicitat proiecte
pentru adevaratele probleme ale cetatenilor si anume:

a) Repararea rezervorului de apa care mai are o adiere de vant pentru a cadea. In
fiecare vara Garcina nu are apa, acum nu va avea deloc.

b) Repararea podului de la scoala care sta in trei picioare sau macar expertizarea
acestuia. Se asteapta sa se intample acolo o nenorocire? Este adevarat ca acesta
este pe un drum judetean, dar cetatenii sunt ai Garcinei si trebuie ca Primarul sa
intreprinda demersuri pentru a-si proteja cetatenii.

c) Intrucat exista un program guvernamental pentru construire de santuri, poduri si
podete de acces in curti, am cerut un proiect pe aceasta tema. Nu prezinta interes,
cu toate ca atunci cand ploua se inunda curtile oamenilor si doar cine a avut
posibilitati si-a construit garduri antiinundatii, precum zidul Berlinului. Dar toti
cetatenii comunei platesc impozite si trebuie sa si primeasca ceva in schimb.

VALENTIN CORFA TOMA IOAN


