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Vreau sa va aduc la cunostinta intentiile actualului Primar al Barladului. Consider ca trebuie sa 
fim transparenti si corecti cu toti cetatenii din orasul nostru. 

Titisor pozeaza intr-un mare credincios, smerit si umil in fata Bunului Dumnezeu. Sustine ca a 
facut Biserica Sfanta Ecaterina, sustine ca are relatii extraordinare cu Episcopul, ca este un 
adevarat pastrator al credintei populare si a religiei crestine.  

Vreau sa va impartaseasesc ceea ce intentioneaza domnul Primar, Titisor, sa puna in practica la 
sfarsitul lunii iunie, mai exact dupa alegeri. De ce atunci? Ca sa nu fie sanctionat la vot de toti 
crestinii ortodoxi din Barlad. Intentioneaza sa interzica cortegiile funerare in Barlad, ca sa nu-si 
mai planga crestinii decedatul si sa nu-i mai faca cele 12 Evanghelii. Vrea sa-i duca pe acestia 
direct la cimitir.  

Titisor apeleaza la o prietena, la dna Crina Mangu (tel: 0729920616), care detine o firma de 
pompe funebre, sa solicite initierea unui proiect de hotarare, care sa le interzica barladenilor sa-si 
mai duca decedatul la groapa, asa cum au fost obisnuiti din strabuni. 

Pa, traditie de 2000 de ani! Pa, Titisor! Drum bun, tata, pe 10 iunie! 
Doamne ajuta! 

 

Adevarata fata a Primarului este de asemenea evidentiata de problema de la Baia Comunala. 
Baia Comunala este in litigiu inca din anul 2004, ceea ce inseamna ca nu se pot realiza lucrari 
atata timp cat instanta nu se pronunta.   

Terenul de pe str 1 Decembrie (fosta Victoriei), nr 14, a apartinut mamei dnei Balan Beatrice, 
medic  primar Focsani. Cand a  venit colectivizarea i-a fost luat efectiv acel spatiu, pe care 
actualmente se afla Baia Comunala. 

Dna Balan Beatrice (tel: 0740052373) a deschis litigiul in temeiul legii Nr. 10,  blocand orice 
intentie de trecere a terenului din domeniul public in domeniul  privat al Barladului. Cerintele 
dansei sunt urmatoarele: sa i se dea terenul si Primaria sa isi ia cladirea, sau sa i se dea spatiul cu 
tot cu cladire contra unei sume de bani, care sa fie stabilita in baza unei expertize de specialitate 



corecte. Dna Balan Beatrice si-ar fi dorit sa isi deschida o Policlinica privata ultra moderna, de 
tipul  SPA. 

Pentru clarificare trebuie sa punctez faptul ca ideea nu ii apartine lui Titisor. Talharul a refuzat 
propunerea dnei Balan Beatrice si i-a furat ideea. Intre timp litigiile si-au urmat cursul normal. 
Zilele trecute a fost chemata la CEDO pentru a depune dosarele ce contin documente originale, 
eliberate de Oficiul de Cadastru al Primariei Barlad.  

Primarul este un talhar, un hot si un mincinos! 

 

 

Eu, Daniel Andrei, candidat la Primaria Barlad, va propun sa ma ajutati ca sa va ajut si impreuna 
sa cladim un nou stil de viata, in care demnitatea si respectul fata de oameni sa fie adus la el 
acasa.  

Impreuna ne propunem: realizarea Planului Urbanistic General, dezvoltarea infrastructurii, 
realizarea şoselei de centură, reabilitarea termică a blocurilor, reabilitarea şi modernizarea Pieţei 
Mari (9 Mai), menţinerea curăţeniei oraşului, reducerea costurilor cu energia electrică pentru 
iluminatul public stradal, menţinerea ordinii publice, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, 
introducerea Internetului wireless, crearea  zonelor de divertisment, dezvoltarea mediului de 
afaceri, realizarea de locuri de muncă, dezvoltarea interesului pentru sport, rezolvarea problemei 
locuinţelor, acordarea dreptului la transport in comun gratuit, crearea de zone de socializare şi 
relaxare si construirea unui centru social. Proiectul este in stadiu de dezvoltare si impreuna il 
putem complete astfel incat sa traim asa cum ne dorim.  

Cu ajutorul Domnului toti oamenii vor intelege ca sunt un om din popor, care doreste sa lupte 
pentru popor. Astept sa ma votati. Ajutati-ma ca sa va pot ajuta! 

 

 

 

Data         Cu deosebita consideratie, 

16.05.2012         Daniel Andrei 

 

 

 


