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Tisztelt Titkár Ur !

Tárgy: Román alkotmány 120 cikk 2 és 215/2001 törvény betartása
Ezennel felszólítom önt, hogy tartsa be Románia törvényeit es tegyen eleget a prefektus
11669 számú 15.09.2014 felszólításának. Arra kérem önt hogy tartsa be a 215/2001-es közigazgatási
törvényét és tartsa tiszteletben Románia alkotmányos rendjét és tartsa be az alkotmány 120
cikkelyét, a 282/2007, 33/1995 és a 113/1996 számú törvény rendelkezéseit.
Tordaszentlászlón a magyar nyelv

egy

lakós

vagy látogató számára a román

törvények szerint ugyan olyan hivatalos nyelv mint a román nyelv. Nekem európai polgárként
Tordaszentlászlón nem lehet hátrányom abból hogy nem tudok románul, írni, olvasni vagy beszélni .
Október 20-an amikor Tordaszentlászlón voltam észre vettem hogy két románnyelvű papír
volt kitéve a polgarmesteri hivatalon. Lefénykepztem ezeket és egy fordítóval lefordítottam, a
számlát és a fordításokat a levelemhez csatolom. Ez sajnos egy újabb példája annak hogy ön 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.
Mégegyszer felszólítom önt, hogy gondoskodjon arról, hogy 2002 óta minden nyilvános
hivatalos irat ( tanácsi határozat, napirend, minden nyilvános hivatalos irat, információ, tájékoztató )
legyen meg ugyanakkor, ugyanott, ugyan olyan méretben magyar nyelven is. Így a weboldalon is.
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További törvénysértéseket ( egynyelvű táblákat, hiányzó vagy későbben megjelenő magyar
feliratokat, egynyelvű kommunikáció ) haladéktalanul dokumentálni fogok. Amennyiben nem
gondoskodik a törvény azonnal betartásáról jogászommal az ügynek a bűnügyi vonatkozását is
vizsgálni fogom . További figyelmeztetés és felszólítás nélkül bírósághoz, államügyészhez, korrupció
ellenes hivatal vagy bármilyen más szervhez fogok fordulni.

Tisztelettel,

Drs. Landman Gabor
Szőlő utca 97/J
Tordaszentlászló

U.I Szívesen meghívom a önt saját költségemre Hollandiába ahol 30 000 román állampolgár élvezi
európai jogait és ahol a holland hatóságok románul és magyarul is meg tudják szólítani az romániai
európai polgárokat, és ahol természetes dolgok minden hivatalnok számára, hogy alapszinten beszél
angolul.

Lásd http://www.inspectieszw.nl/Images/Nieuw-in-Nederland-Roemeens-september-

2014_tcm335-329996.pdf
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Kolozs Megye
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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
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I-IV. osztályos iskola
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I-IV. osztályos iskola
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I-IV. osztályos iskola

Isztolna
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TÁMOGATÁS

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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