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Către  
COTIDIANUL JURNALUL NAŢIONAL 

În atenţia Domnului Mihai Craiu, director general 
În atenţia Domnului Marius Tucă, director 

 
Vă rugăm să publicaţi în paginile cotidianului Jurnalul Naţional, în aceeaşi formă 

şi conţinut, ca reacţie la articolul „Centura Bacăului, azi o vedem şi nu e” apărut în 
ediţia din data de 23 iulie 2008, următorul  
 

DREPT LA REPLICĂ 
 

Ne arătăm neplăcut surprinşi de faptul că articolul mai sus menţionat conţine mai 
multe neadevăruri şi contradicţii, aspecte care aduc deservicii evidente actualei 
administraţii locale. Autorul articolului vorbeşte despre Şoseaua de Centură a Bacăului 
ca fiind o „gogoriţă electorală”, atîta timp cat acest proiect este în plină derulare, 
fondurile în valoare de peste 85 de milioane de euro reprezentând finanţare prin BIRD. 
De altel, autorul  se contrazice singur deoarece menţionează stadiul  în care se află acest 
proiect, etapele şi termenele viitoare, dar acreditează ideea că Şoseaua de Centură nu va 
fi realizată, aspect care dovedeşte fără echivoc reaua credinţă a semnatarului. 
Surprinderea este cu atât mai mare cu cât campania electorală s-a încheiat de mult, iar 
citarea fostului candidat la funcţia de primar al Bacăului, Sergiu Sechelariu, fiind 
inoportună. De altfel, autorul acestui articol s-a remarcat în timpul campaniei electorale 
din acest an ca o portavoce a lui Sergiu Sechelariu, candidat în alegerile locale, nimeni 
altul decât fratelui fostului primar al Bacăului, Dumitru Sechelariu, persoane care şi-au 
pus amprenta într-un mod negativ asupra municipiului Bacău. 

În ceea ce priveşte iniţatorul proiectului, acesta este actualul Guvern al României 
ca urmare a discuţiilor purtate cu administraţia locală, discuţii prin care am demonstrat 
necesitatea construirii unei Şosele de Centură a Bacăului.  

În concluzie, apreciem că orice alte informaţii tendenţioase legate de acet proiect 
deosebit de important pentru locuitorii mnicipiului Bacău nu dovedesc altceva decît 
reaua credinţă a semnatarilor. 

 
Cu stimă, 

Romeo Stavarache 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 


