În atenția cetățenilor municipiului Piatra-Neamț,
Stimați cetățeni și viitori alegători din municipiul Piatra-Neamț,
Nu cunoaștem structura și situația politică din municipiu, dar datorită mediatizării TV
și a internetului, suntem nevoiți să vă sesizăm faptul că un candidat la fotoliul primăriei,
domnul Liviu Harbuz, vă promite ceea nu a dorit să realizeze din funcții mult mai importante,
aflându-se în București și cunoscând legislația europeană, de la care s-a abătut.
Cunoscând activitatea internă și externă a candidatului, ne-am decis să publicăm
această scrisoare deschisă trimisă organelor interne și factorilor externi, și să menționăm că un
adevărat candidat și deputat român investește câștigul și beneficiul financiar dobândit în
România, locul pe care dorește să îl păstorească, ca bugetar plătit din banii cetățenilor, iar
sufletește se simte legat de locul natal, și nu achiziționează proprietăți în Occident folosind
țara sa ca trambulină politico-financiară.
Fiecare este liber să-și administreze veniturile cum dorește, dar funcția, poziția, țara,
care l-au ajutat să se realizeze, îl obligă la etică socială, națională și responsabilitate morală.
Solidaritatea cu locul natal se vede după gesturile și acțiunile efectuate.
Menționăm că inițialele SD sunt de la cuvântul Social și cuvântul Democrat.
Social înseamnă a sprijini pe cei nevoiași, nu să inventezi taxe pentru proprietarii de
câini.
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compartiment A.N.S.V.S.A., alocând R.E.C.S. în propria subordine, la C.M.V., unde se
încasează taxe de la proprietarii de câini.
Social înseamnă a sprijini colegii medici veterinari concesionari, care au pierdut
milioane prin neefectuarea vaccinului antirabic și încasarea manoperei în 2014-2015-2016.
Social înseamnă codul deontologic jurat, nu să-ți folosești colegii și subalternii să
strângă taxele înregistrării abuzive și microcipării, precum adunătorii de biruri la fanarioți.
Social înseamnă respect, nu să accesezi un credit NEPERFORMANT de cca 1 milion
de euro, eventual în numele C.M.V.-ului, plata dobânzilor fiind garantată din cotizația
membrilor.
Social inseamnă să nu se aloce din fondurile primăriilor, deci ale cetățenilor, pentru
acțiuni cu taxe în privat.
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Social nu înseamnă atac premeditar asupra sănătății publice prin condiționarea
vaccinului antirabic gratuit de plata înscrierii în privat. Vaccinul este pus la dispoziție de
statul român, tot din banii cetățenilor contribuabili.
În țară și în județul Neamț, o mare parte din câinii cu proprietar nu sunt vaccinați
antirabic, datorită acestor costuri inventate în interes de grup.
Ca dovada, la Spitalul de Urgență Piatra-Neamț, 682 persoane au primit tratament cu
VERORAB, fiind suspecți ca infectați cu virusul rabic, în anul 2015. În ultimii 3 ani au fost
tratați la urgențe cca 2.000 de cetățeni, într-un mediu cu un permanent pericol de explozie a
unui focar de rabie, datorită acestor abuzuri premeditare impuse.
Câinele in mediul rural este o necesitate pentru gospodăria țărănească, nu un lux sau
animal de companie.
Democratic înseamnă să consulți cetățenii înaintea acestor decizii de interes general,
în care se inventează taxe suplimentare.
Democratic înseamnă dreptul la informare reală a populației în timp util, prezentând
adevărul.
Democratic înseamnă să iei în considerare avertizarea personală a domnului Codruț
Feher de la Asociația Împotriva Abuzurilor – Brașov, care l-a avertizat direct la formarea
legii că există un registru gratuit și obligatoriu la A.N.S.V.S.A, iar formarea unui registru
suplimentar cu plată, ca R.E.C.S., sub controlul direct al C.M.V., în care Liviu Harbuz deține
funcția de prim-vicepreședinte, este ilegal, iar lipsa unei licitații de atribuire este conflict de
interese.
Democratic înseamnă că dorești să sesizezi neconstituționalitatea, în eventualitatea că
s-au greșit aceste articole.
Faptul ca s-a acceptat timp de trei ani aceasta situație dovedește gradul său de etică.
Dreptul animalelor fără dreptul proprietarilor de animale este cinism.
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