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Daca nu poate cu legea incearca cu bâta.

Secretarul institutiei îl acuza pe primarul Viorel Cismaru ca l-a chemat în biroul sau si i-a
aratat... cine e jupânu’. Scandalul dintre cei doi a pornit dupa ce edilul sef i-a acordat secretarului,
calificatul „nesatisfacator”, în urma evaluarii functionarilor. Gheorghe Badicioiu, secretarul primariei
Ocnita, a depus plângere penala împotriva sefului sau, Viorel Cismaru, primarul localitatii.  Motivul
este, sustine Badicioiu, ca edilul, într-un acces de furie, a sarit sa-l bata. „Era trecut de ora 12.00.
Vine doamna de la Relatii Publice si îmi spune sa ma duc sus ca ma cheama primarul. Urc. Intru în
birou.  Vorbea la  telefon.  Dupa ce termina, sare la  mine.  „Pe unde umbli ma, nenorocitule?! Apoi
continua cu acelasi ton: „De când ma dai tu pe mine în judecata?”, spune Gheorghe Badicioiu. Acesta
scapa din mâinile primarului si fuge speriat în biroul sau. „Când a venit, ne-a spus ca a fost agresat de
primar. Aveam semne pe mâini si pe fata. Era tulburat rau. Am ramas mirati ca se poate întâmpla asa
ceva  într-o  institutie  publica”, ne-a  declarat Cerasela Neagu, consilier agricol  la  primaria  Ocnita.
Primaria a rasunat de scandalul dintre cei doi Toata lumea din primarie a ramas cu gurile cascate când
au auzit „minunea”. Stiau ca între primar si secretar exista frecvent disensiuni pe teme de lege, de
administratie, dar nu se gândeau niciodata ca se va ajunge la bataie. „Au fost prieteni din copilarie,
jucau amândoi fotbal pe islaz. Dar acum nu se mai înteleg”, spune usor marcata de eveniment, sotia
primarului, si ea angajata a institutiei. Gheorghe Badicioiu este convins ca primarul vrea sa scape de
el fiindca nu-i accepta toate parerile. „În momentul în care eu nu semnez un act de legalitate, sare în
sus si zbiara. „Fir-ar a dracu de lege! Numai tu esti destept”. Dumnealui când are un scop, încearca sa
eludeze legea”, afirma secretarul. Si daca asta ar fi singurul motiv de gâlceava... În urma cu câteva
zile, primarul a primit citatie de la judecatorie. A fost chemat în fata instantei de secretarul Badicioiu.
„A facut evaluarea functionarilor din primarie. Mi-a dat calificativul nesatisfacator, desi dumnealui nu
trebuie sa se  ocupe de treaba asta.  Am fost nemultumit si  evident, m-am adresat instantei pentru
îndreptarea  lucrurilor”,  marturiseste  Badicioiu.  Secretarul  vrea  sa  îsi  scoata  si  certificat  medico-
leagal. Stie ca zile bune cu primarul Cismaru nu o sa mai aiba. I-a prins frica. „Acu’, daca ma mai
cheama în birou, nu ma mai duc singur, daca sare din nou la mine? Macar sa am un martor”, conchide
secretarul
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Şase! Vine PCR-ul!

De  sâmbătă  îmi  tot
caut prin casă carnetul
meu  roșu  de  membru
PCR.  Am  un  ghinion
cu  partidele  astea,
ceva  de  speriat.  Cum
intru în vreun partid, la scurt timp se
desfiinţează.  M-am  lăudat  cu
carnetul  meu  PCR  de  20  de  ani
încoace,  în  timp  ce  niște  limbi  de
lemn comuniste îl reclamau cu mânie
proletară. Am însă marele avantaj că
pe cameleonii ăștia de profesie îi știu
de pe vremea când sugeau...
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Finala Copii U'11 de judo

Sambata, 19 iunie,
s-a desfasurat la
Techirghiol, Finala
Campiontului
National de Judo
"U11",competitie la care orasul
Targoviste a fost reprezentat de
cluburile de Judo cu traditie in acest
sport CSS-CSM Targoviste si Otelul
Mechel Targoviste.Sportivii
Targovisteni au obtinut rezultate
remarcabile prin sportivii: PREDOI
STEFANIA - Locul II si medalia de
argint la categoria 36 kg si MOISE
ERIKA - Locul III si medalia de
bronz la categoria 23 kg, ambele
sportive reprezentand CSS-CSM
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Targoviste - antrenor...
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