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Stimate Doamne, stimaţi Domni!

Amsterdam 6-12-2010

Nr. referinţă: 2010-0010
Subiect: Nerespectarea legii

Pe această cale doresc să depun o plângere cu privire la faptul că Primaria Bonţida nu
respectă legea administraţiei publice locale. La data de 4 octombrie 2010 am trimis o
sesizare scrisă către Primăria comunei, mai precis, domnului Primar, adresându-i
rugămintea să respecte legea administraţiei publice locale şi (printre altele) în virtutea Legii
215/2001 să garanteze afişarea bilingvă atât pe frontispiciul Primăriei precum şi pe tăbliţele
care indică denumirea şi delimitarea teritorială.
Anexez copia scrisorii transmise, respectiv confirmarea de primire a scrisorii. Primăria
Bonţida nu a răspuns nici până astăzi la sesizarea formulată şi continuă nerespectarea legii
administraţiei publice locale.
Reclamaţia noastră se referă exclusiv la inscripţiile de pe frontispiciului clădirii
Primăriei Bonţida precum şi la tăbliţele care indică denumirea comunei.
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În Bonţida ponderea populaţiei maghiare depăşeşte 20%, în plus tăbliţele care indică
denumirea şi delimitarea teritorială a existat afişare bilingvă (română şi maghiară), dar
aceste tăbliţe au fost îndepărtate. Motivele acestei modificări nu sunt publice, nu le
cunoaştem precum şi nici Domnul Primar nu a dat explicaţii referitoare la acest subiect.
Dat fiind că până în prezent nu am primit răspuns de la Primăria Bonţida nici în limba
română nici în limba maghiară, în care să ne explice în baza cărei hotărâri au fost
îndepărtate tăbliţele bilingve.
Tăbliţa de pe frontispiciul clădiri de gară, (CFR) este în momentul prezent bilingvă,
ceea ce dovedeşte legalitatea cererii noastre legate de alte inscripţii precum afişaje
bilingve. Totodată în virtutea Hotărârii Guvernului nr. 1415 /2002 Bonţida este calificată
drept localitate unde procentul populaţiei de etnie maghiară depăşeşte 20%.
Vă rog prin prezenta să interveniţi în acest caz şi să puneţi capăt acestei situaţii
ilegale şi discriminatoare.
Cu stimă,
Drs. G. Landman
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