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Tisztelt Prefektus Ur!

Stimată Doamnă/ stimate Domn!

Tárgy: Törvény be nem tartása

Subiect: Nerespectarea legii

Tájékoztatni
szeretném
önt,
hogy
a
tordaszentlászlói polgármesteri hivatal az ön
11669 /15.09.2014 számú felszólítása ellenére
nem tartja be a 215/2001 törvény rendelkezéseit

As dori să vă informez despre faptul că primăria
comunei Săvădisla, în ciuda adresei Dvs. Nr.
1166/15.09.2014, în continuare nu respectă
prevederile Legii 215/2001.

Október 20-an amikor Tordaszentlászlón voltam
észre vettem hogy két románnyelvű papír volt
kitéve
a
polgármesteri
hivatalon.
Lefényképeztem ezeket és egy fordítóval
lefordítottam, a számlát és a fordításokat a
levelemhez csatolom. Ez sajnos egy újabb
példája annak hogy a polgármesteri hivatal nem
tartja be a Románia törvényeket ugyan úgy
ahogy azt az utolsó két évben tette es ezáltal
ellehetetlenítette, hogy Tordaszentlászlón éljek
családommal és vállálkozzam, hisz teljesen ki
vagyok szorítva a falu közigazgatásából.

În data de 20 octombrie, când am fost la
Săvădisla, am observat că la primărie au fost
afişate două anunţuri doar în limba română. Leam fotografiat şi le-am tradus printr-un
traducător. Anexez acestea şi factura la prezenta
scrisoare. Acesta este doar n exemplu prin care
doresc să ilustrez starea de ilegalitate existentă
de doi ani în comuna Săvădisla, astfel am fost
pus în situaţia de a nu avea viaţă socială
împreună cu famiia mea şi de a nu avea
posibilitatea de a intreprinde, sunt exclus
complet din administraţie.

A fordító 25 lejért fordította le a Traducătorul a tradus aceste documente la suma
dokumentumokat. A polgármesteri hivatalnak de 25 de lei.
ebben az esetben tehát csak annyiban került
hogy betartsák a törvényeket.

Kérem járjon el és szüntesse meg a törvénytelen
állapotokat
Vă rog prin prezenta să interveniţi în acest caz şi
Kérem értesitsen engem arról hogy hogyan járt să puneţi capăt acestei situaţii ilegale.
el.
Vă rog să mă anunțați despre măsurile luate în
cauză.
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A levelem kétnyelvű, én magyar nyelven Scrisoarea mea este bilingvă, am redactat-o în
szerkesztettem meg és román nyelvre limba maghiară și am tradus-o în limba română.
fordítottam. Mind a két változat azonos
Cele două variante corespund.
Cu stimă,
Tisztelettel,

Drs. G Landman
Newtonlaan 128
5223 DX 's Hertogenbosch
Hollandia
Gabor_Landman@yahoo.com
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Anexa - melléklet 1

3
Kolozs Megye
Tordaszentlászló község
RO-407505 Tordaszentlászló, 35. sz.
Telefon: 0264-374275 / Fax: 0264-374433
E-mail: primsav@yahoo.com
SZAVAZÓKÖRÖK
a 2014. november 2-i, illetve november 16-i választásokra, Románia Elnöke megválasztására

Megye

Adminisztratív területi
egység

Szavazókör száma

Szavazókör székhelye

Település

Kolozs megye

Tordaszentlászló

591

Művelődési ház

Tordaszentlászló

Kolozs megye

Tordaszentlászló

592

Művelődési ház

Oláhléta

Kolozs megye

Tordaszentlászló

593

Művelődési ház

Járarákos

Kolozs megye

Tordaszentlászló

594

Művelődési ház

Magyarfenes

Kolozs megye

Tordaszentlászló

595

I-VIII. osztályos iskola

Hasadát

Kolozs megye

Tordaszentlászló

596

I-IV. osztályos iskola

Kisfenes

Kolozs megye

Tordaszentlászló
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I-IV. osztályos iskola

Magyarléta

Kolozs megye

Tordaszentlászló

598

I-IV. osztályos iskola

Isztolna

TÁMOGATÁS
4
SZAKOSODOTT FAJTÁJÚ NÖVENDÉK ÜSZŐK vásárlására (5000 lej/fő)
Feltételek:
-

Az igénylőnek 2-10 db. tehén legyen a tulajdonában – fajtatiszta üszők vásárlásához
A megvásárolt üsző fajtájának szerepelnie kell az Országos Állatnemesítő és
Szaporodásbiológiai Hivatal listáján
Az igénylő rendelkezzen az üszők megvásárlását tanúsító számlával
Az igénylő rendelkezzen a megvásárolt üszők törzskönyvével, a megyei állatnemesítő hivatal
bélyegzőjével ellátva
Az igénylő rendelkezzen termelői engedéllyel
Az igénylő kötelezettségvállalása, hogy minimum 3 évig megtartja az állatokat
Az igénylő rendelkezzen aktív bankszámlával
Amennyiben az igénylőnek csak 2 db. tehén van a tulajdonában, legyen egy szarvasmarha
tenyésztő egyesület tagja
Az igénylő rendelkezzen a megfelelő állatorvosi igazolásokkal
Az igénylő rendelkezzen személyazonossági igazolvánnyal

Az igénylés határideje: 2014. november 15.
További információk: a Polgármesteri Hivatalban
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