
<b>Anchet�la desz�ezire</b>
Primarul asteapta reclamatiile sibienilor privind deszpezirea trotuarelor . Solutiile gasite de Johannis
sunt sanctiuni contraventionale pentru sibieni si mustrari pentru institutiile publice . Parcarile stradale
intra tot in sarcina societatii care face deszapezirea in Sibiu
  
  In urma mai multor reclamatii inregistrate la OPC privind deszapezirea unor trotuare din Sibiu, primarul
Klaus Johannis a declarat ca este dispus sa faca o ancheta, ca sa vada care dintre trotuare au fost
reclamate si de cine apartin.  "Nu stiu sa fie reclamatii la OPC legat de Primarie, dar daca o sa fiu
instiintat, o sa fac o cercetare, pentru a vedea cine are in sarcina curatarea acelei portiuni de trotuar.
Pentru noi, lucrurile sunt simple si avem cateva variante. Daca este in fata casei unei persoane sau
societati, vom trimite inspectorii si vom da niste amenzi. Daca este institutie publica subordonata
Primariei, voi avea o discutie cu seful acelei institutii, sa-si curete trotuarele" , a declarat Klaus Johannis.
  Zeci de sibieni au ajuns in aceste zile la Urgenta, dupa ce au suferit cazaturi provocate de gheata de pe
trotuare sau zapada batatorita.
  Potrivit hotararii Consiliului Local 210/2001, sibienii si institutiile publice au obligatia sa-si curete
trotuarele din fata imobilelor, in vreme ce pe drumurile publice unde trotuarul nu se afla in fata unui
imobil, cei care trebuie sa curete trotuarul sunt angajatii de la societatea care are contract cu
municipalitatea pentru deszapezire.
  Johannis a lamurit si problema parcarilor care nu sunt deszapezite si spune ca nu va plati pe nimeni sa le
curete, pentru ca Primaria nu are bani.  "Noi platim deszapezirea strazilor, in care este inclusa si a
parcarilor de pe strazi. Pentru parcarile care nu se afla pe carosabil exista un motoscuter cu lama, care are
acces in locurile unde nu merg masinile de deszapezire" , mai spune Johannis.
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