
Aproximativ 50 de soferi au blocat trei benzinarii
Aproximativ 50 de soferi au blocat, vineri, trei benzinarii din municipiul Sibiu, alimentand de sume foarte
mici si platind doar cu monede, in semn de protest fata de pretul mare al carburantilor, activitatea statiilor
de alimentare fiind blocata mai bine de o ora, transmite corespondentul Mediafax.
  
  Aproximativ 50 de soferi din Municipiul Sibiu s-au strans, vineri, in parcarea Stadionului Municipal si
de acolo au pornit catre trei benzinarii din oras cu intentia de a le bloca activitatea.
  
  "Am alimentat de opt lei si voi plati marunt, doar cu monede. Am de gand ca dupa ce platesc sa imi spal
geamurile, farurile, stopurile, numerele. Vreau sa stau foarte mult in benzinarie" a declarat
corespondentului Mediafax Roli Bendea, unul dintre protestatari.
  
  Soferii participanti la protest au precizat ca pretul mult prea mare al carburantilor ii determina sa isi
exprime astfel nemultumirea.
  
  "Eu fac parte dintr-un club auto si noi circulam foarte mult cu masina, iar benzina este foarte scumpa.
Incercam prin aceste proteste sa determinam scaderea pretului la carburanti. Protestam prin a alimenta
foarte putin si cu bani foarte mici, cu monede", a declarat Radu Alexandru, un alt sofer participant la
protest.
  
  Soferii spun ca vor protesta astfel in fiecare zi de vineri a saptamanii, pana cand vor determina scaderea
pretului la carburanti.
  
  In urma protestului, activitatea statiilor de alimentare a fost blocata timp de mai bine de o ora.
  
  Acesta este al doilea protest al soferilor din municipiul Sibiu care platesc cu monede in benzinarii, dupa
cel de vinerea trecuta, cand a fost blocata pentru doua ore activitatea unei statii de alimentare din
municipiu.
  
  Vineri seara, proteste ale soferilor nemultumiti de majorarea pretului carburantilor au avut loc si la
Deva, Calarasi, Cluj-Napoca si Craiova.
  
   Combustibilii s-au scumpit cu aproape 3% in decembrie, astfel ca preturile au urcat anul trecut cu peste
15%, dupa ce in 2009 au fost majorate cu 13%, iar Guvernul a decis ca aceste cheltuieli sunt
nedeductibile si in 2011.
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