
Alesii si-au luat ramas bun de la scaune
 Consilierii judeteni au chefuit dupa sedinta la Imparatul Romanilor, iar consilierii locali s-au despartit
cu pupaturi si strangeri de maini  Primarul Johannis i-a facut pe toti consilierii partati la realizarile din
ultimii patru ani.
  
  Daca consilierii judeteni au ales ca ora de defasurare ora 10 si au finalizat sedinta cu o masa festiva la
Imparatul Romanilor, consilierii locali s-au multumit cu adoptarea unui proiect si cu numeroase
speech-uri, unele chiar de complezenta. 
  Primarul Johannis le-a urat succes tuturor colaboratorilor si i-a trecut copartasi la realizarile din acesti
patru ani. 
  
   "Va multumesc tuturor consilierilor chiar daca unii nu ati votat proiectele propuse. Aceasta a insemnat
pentru mine faptul ca ele nu au fost suficient de bine elaborate. Am discutat cu primarii din alte
localitati, iar atunci cand le-am spus ca noi reusim sa aprobam cate 40-50 de proiecte pe sedinta in
numai doua ore au fost uimiti. Acest lucru dovedeste ca ati fost bine alesi de sibieni si ca ati fost buni. Am
reusit sa crestem bugetul de 5 ori, colectarea sumelor ce alcatuirec bugetul a ajuns la o cota de
indeplinire de 96 la suta, s-au creat mii de locuri de munca. Cred ca aceste lucuri va fac sa plecati de
aici cu fruntea sus intre sibieni" , a declarat Klaus Johannis.
  Nici liberalul Ilie Mitea nu a mai fost la fel de inversunat ca la celelalte sedinte si le-a multumit si el
colegilor pentru colaborare. Constantin Oprean, proaspat rector al ULBS, consilier ales pe listele PSD,
le-a explicat colegilor mai batrani din Consiliul Local despre aerul proaspat care adie din UE si cat de
aproape este Sibiul, dar cei mai multi dintre acestia erau deja plictisiti de povestile colegilor. Prefectul
Lup a inchis sedinta cu urarile de bine adresate colegilor din administratie si i-a indemnat la succese in
campania electoarala.
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