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Compartiment Comunicare, Relații Publice 

Nr. 6207/ 05.03.2020 

DREPT LA REPLICĂ 

cu privire la informația publicată în spațiul public pe diferite pagini de socializare și conturi 

personale ale utilizatorilor platformei FACEBOOK: ” Aveți EXACT ceea ce ati votat”  

 

 Domnilor și doamnelor din spatele conturilor/ paginilor false, 

menționăm faptul că, de regulă, nu răspundem unor atacuri nefondate, fără a avea vreo pârghie reală dar, 

urmare solicitărilor angajaților Administrației Domeniului Public Alexandria în vederea clarificării situației 

expuse în mod eronat pe rețelele de socializare cu privire la ” Aveti EXACT ceea ce ati votat: La asa 

conducere, asa primar, asa angajati: Angajatii primariei Alexandria taie crengile copacilor fara a proteja 

pietonii sau bunurile acestora.  Filmare realizata astazi in Alexandria😰 

Țin sa menti̦onez că până să filmez, au căzut mai multe crengi pe masi̦nă respectivă si̦ oamenii (nr angajatii 

adp) râdeau fără niciun stres.",  

menționăm faptul că, în video realizat și publicat, figurează alpiniștii contractați de Mănăstirea ”Sfantul 

Alexandru” în vederea acțiunii de toaletare ce se impune la nivelul copacilor, angajați ai A.D.P. Alexandria, 

fiind prezenți în vederea colectării crengilor rezultate în urma toaletării, la solicitarea acesteia. 

 Ca și informație suplimentară, furnizată de cei prezenți, crengile rezultate în urma toaletării 

copacilor au căzut la distanță semnificativă față de mașinile parcate în spațiul respectiv. În schimb, mașina 

parcată pe carosabil, de care probabil susțineți că peste aceasta au căzut crengi, aparține unui angajat 

A.D.P., prezent în acel moment la acțiunea alpiniștilor privind toaletarea copacilor. 

Avem rugămintea, ca în urma publicării oricăror informații cu privire la activitatea Primăriei, 

Consiliului Local Alexandria, serviciilor publice deconcentrate și/ sau societăților din subordinea Consiliului 

Local Alexandria, să vă asumați și să ne solicitați în mod oficial, în baza liberului acces la informațiile 

publice, datele pe care dvs. le considerați utile, în vederea furnizării informațiilor care au caracter public, 

pentru informarea în mod corespunzător a cetățenilor din Municipiul Alexandria. 

Urmare celor expuse mai sus dar, și informațiilor furnizate de-a lungul timpului prin diferite 

mijloace neoficiale, pare că acest fenomen se amplifică fiind planificat și alimentat totodată de intenții 

ostile asupra administrației publice, în subsidiar fiind o expunere a unei imagini false a societății în care 

locuim dintr-o agendă contrară interesului public.  
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