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' Doamna, domnilor consilieri :
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Doresc sa va aduc la cunostinata faptul ca este
vorba de o dispozitie de primar de sigilare a
farmaciei Euphorbia Vargata emisa ilegal dusa
la indeplinire de o comisie care in mod abuziv si
fara nici un temei legal a intervenit prin actul ei
in concurenta dintre doua societati comerciale.
Amintesc aici ca dispozitia primarului prin care
sa dispus sigilarea spatiului comercial,
inter zicere a p restarii un ei activi tati eco no mice,
cu repercursiuni asupra desfasurarii unor
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activitati comerciale,indisponibilizarea
bunurilor, etc, a fost apreciat ca fiind ilegala de
catre institutia prefectului , cL urmare a
efectuarii controlului de legalitate.
Retoric intreb daca serviciul juridic al
\- prefecturii actioneaza in afara cadrului legal...
Atributiile controlului de legalitate din
cadrul primariei apartine secretarului
primariei.
Dispozitia la care fac referire nu este
semn ata de acesta, fapt ce cre aza suspiciuni
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asupra unui abuz de putere in exercitarea
functiei si autoritatii publice. . .
Nu vreau sa revin asupra corecturilor din
registrul de evidenta a dispozitiilor de primar,
nu se mai pot modifica....
De altfel domnul primar are doua notificari de
la fnstitutia Prefectului sa desigileze farmacia si
ca este ilegal ce a facut.
\-- Pentru faptul ca s-a sigilat farmacia fara nici un
drept s-au creat prejudicii materiale atat prin
faptul ca se degradeaza medicamntele aflate in
stoc, expirLrea valabilitatii , pierderi cu
persoanalul si altele de natura economica a
societatii .
Nu inteleg de ce domnul primar doreste sa
scoata castanele din foc cu mana consiliului local
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Prin urmare avand in vedere dreptul la retentie
solicitam pe acesta cale consiliului local Yargata
sa voteze deschiderea farmaciei incepand de
maine 1 iunie ora 8 si functionarea acesteia pana
la solutionarer in instanta .
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Doamnelor, domnilor consilieri. . . ) reamintesc
faptul ca potrivit prevederilor legale contractul
de inchiriere este obligatoriu pentru parti si nu
poate fi desfiintat decat prin acordul partuilor
sau prin hotarire judecatoreasca... In alte
situatii, sunt create indicii rezonabile de
comiterea a faptei prevazuta de ilrt. 13 Indice 2
din Legea 78 privind prevenirea si combaterea
faptelor de coruptie.
Privind afirmatiile domnului avocat despre
faptul ca, contractul de inchiriere initial din
2004 nu ar fi fost legal , arat faptul ca , conform
principiului juridic nimeni nu poate invoca in
aparare propria culpa, ru poate imputa
locatarului neorganizarea licitatiei si nici nu
poatew desfinta unilateral contractul acesta
fiind un act bilateral de vointa.
Avand in vedere considerentele de mai sus
referitoare la desfintarea unilater ala a
contractului de inchiriere solicit de indata
accesul in spatiul inchiriat si folosirea
netulburata panala data in care instantele
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judecatoresti vor dispune hotarari in printa
le gali tatii contractului.
In subsidiar arat ca la nivelul Municipului
Tg.Mures este un astfel de caz "Policlinica
Galenus"4 care este in litigiu de 10 ani cu
Consiliul Judetean Mures si printr-o simpla
cerere adresata acestuia I s-a permis
continuarea activitatii pana la solutionarea
problemei in instanta.
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Va multumesc.
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