
Johannis, sase case
Primarul Sibiului nu si-a mai sporit averea in ultimii doi ani. A ramas la fel de bogat ca in 2007, cand si-a
adaugat la "zestrea" familiei doua case. Pana acum, detine trei apartamente si trei case. Nu a facut vreun
credit imobiliar si nici macar un banal leasing pentru o masina. Conturile sale din banci n-au suferit nicio
modificare, soldul ramanand acelasi ca in 2008: peste 1,4 miliarde de lei vechi.
 Potrivit declaratiei primarului, casa de pe strada Balea nr. 29, in care locuieste, are o suprafata de doar
21,6 metri patrati.

 Primarul Sibiului este proprietarul a trei apartamente si trei case, toate situate in municipiul Sibiu.
Niciunul dintre imobile nu a fost primit drept mostenire, ci toate au fost cumparate impreuna cu sotia. Cea
mai veche achizitie imobiliara a familiei Johannis este casa de pe strada Balea nr. 29, in care si locuieste.
Potrivit declaratiei de avere publicata pe site-ul Primariei, casa a fost cumparata in 1992 si masoara doar
21,6 metri patrati. Valoarea sa de impozitare este, insa, de 157.723,6 lei. "Zestrea" familiei Johannis s-a
imbogatit in 1997 cu un apartament pe strada Pedagogilor nr. 14, cu o suprafata de 54,47 mp si o valoare
de impozitare de 65.713,5 lei. Cu un an inainte de a fi ales primar al Sibiului, Klaus Johannis a devenit
proprietarul unui apartament de pe strada Nicolae Balcescu nr. 29, in suprafata de 14,51 mp, a carui
valoare de impozitare este de 55.917,2 lei. In primul an de mandat la carma municipiului Sibiu, primarul
a cumparat un apartament pe strada Somesului nr. 13, mult mai spatios decat resedinta sa. Apartamentul
pe care il detine impreuna cu sotia masoara 128,5 mp si are o valoare de impozitare de 223.692,2 lei.
Ultimele achizitii imobiliare ale primarului dateaza din anul in care Sibiul a fost Capitala Culturala
Europeana. In 2007, Klaus Johannis a cumparat doua case vecine, pe strada Magura, la nr. 9 si nr. 11, in
suprafata de 102,26 mp, respectiv 102 mp. Valoarea de impozitare a acestora este de 59.456,4 lei,
respectiv 51.182,9 lei.

 Nu are masina

 Edilul-sef al Sibiului nu a investit niciun leu in terenuri si nici nu detine vreunul, conform propriei
declaratii de avere. Nici autoturismele nu reprezinta o provocare pentru Klaus Johannis. Primarul nu are
nicio masina proprietate personala. Nici nu ar fi fost intelept din partea lui sa-si "ingroape" banii in vreun
automobil atata timp cat are la dispozitie o limuzina de serviciu marca BMW.

 1,4 miliarde in cont

 La capitolul "economii", primarul municipiului sta mult mai bine. A reusit sa depuna in conturile curente
din BCR Sibiu peste 1,4 miliarde de lei vechi. In lei, euro si dolari. In 1990 si-a deschis un cont in USD in
care are acum 4.062 de dolari. In contul deschis in lei, in anul 1999, detine 50.000 de lei, iar in altul a
strans, din 2003 pana acum 19.060 de euro. Dar, comparand declaratia de avere depusa in 10 iunie 2009
cu cea din 25 iunie 2008, constatam ca primarul nu "a umblat" deloc la conturile sale curente. Sumele din
cele doua declaratii sunt identice. Potrivit acelorasi declaratii de avere, Klaus Johannis nu detine conturi
in banci din strainatate. Nici datorii sau credite la banci sau fonduri de imprumuturi nu are.

 Salariu si chirii

 La capitolul "venituri", declaratia de avere a primarului Sibiului este incompleta. In anul 2008, Klaus
Johannis a incasat 60.863 de lei drept salariu de la Primarie (5.071,92 de lei pe luna), cu 499 de lei mai
mult decat in 2007. In schimb, sotia sa, profesor la Colegiul "Gheorghe Lazar", a facut munca voluntara.
Si in 2007, si in 2008. In dreptul rubricii Sot/sotie, nu este trecut niciun venit din salarii. Familia Johannis
si-a rotunjit, insa, veniturile din inchirierea a doua imobile. Anul trecut, pentru apartamentul din strada
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Somesului nr. 13, a incasat 19.424 de lei, adica o chirie lunara de aproximativ 400 de euro. Pentru
apartamentul detinut in strada Nicolae Balcescu nr. 29, a obtinut 16.278 de lei, ceea ce ar insemna cam
330 de euro pe luna. Suma declarata de primar este mult mai mica decat "pretul pietei" cu care se
inchiriaza spatiile comerciale din centrul istoric al Sibiului. Mai ales ca chiriasul este Raiffeisen Bank.
Veniturile obtinute din chirii in 2007 si in 2008 sunt "trase la indigo", semn ca primarul nu a majorat
chiriile si nici nu le-a incasat in euro, pentru ca, altfel, ar fi existat macar o diferenta de curs valutar.

 Declaratie de interese

 Potrivit declaratiei privind interesele personale, depusa pe site-ul Primariei, Klaus Johannis nu detine
actiuni la nicio firma. Si nici sotia sa. Singurele "afaceri" in care este implicat sunt Forumul Democrat al
Germanilor, Asociatia de Prietenie Sibiu - Landshut si Asociatia Sibiu 2007, al caror presedinte este,
precum si Clubul Lions, in care este membru. Totusi, conform formularului de declaratie de interese,
Johannis ar putea avea actiuni la unele firme, insa nu mai mult de 5% din capitalul social. 
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/declaratii+de+avere+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primar+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+johannis

