
Bugetarii si-au luat adio de la prime
Cu mici exceptii pe la unele primarii, bugetarii sibieni si-au luat adio de la primele de Paste. Functionarii
primariilor din Avrig si Medias sunt mult mai norocosi decat colegii lor din Sibiu.

 Edilii primariei Avrig si Medias sunt mult mai darnici decat colegii lor de la Sibiu. Angajatii primariei
Medias primesc anul acesta ca prima de Paste 600 de lei. „in baza Acordului/Contract colectiv de munca,
functionarii publici si personalul contractual bugetar beneficiaza de Ajutor de Paste, care este echivalent
cu un salariu minim brut pe economie, respectiv 600 de lei brut ", sustine  Alina Ştefan, purtatorul de
cuvant al primariei Medias. Anul trecut, la Medias, tot de Paste, au fost acordate prime in valoare de 500
de lei. " La noi chiar se munceste si chiar daca este criza economica trebuie sa motivam angajatii.
Conform contractului colectiv de munca, de Paste, angajatii Primariei Avrig vor primi prime in valoare de
500 de lei ", sustine Arnold Klingeis, primarul orasului Avrig.

 in primaria Sibiu, angajatii nu se pot gandi la prime de Paste. "Nu are vreo legatura cu deciziile
guvernamentale. Asa s-a stabilit si nici pana acum nu s-au dat astfel de prime in cadrul Primariei Sibiu ",
a declarat Astrid Fodor. Nici la Cisnadie nu se dau prime. " Anul trecut am acordat prime in bani,
echivalentul unui miel, cam 150 de lei de persoana. Anul acesta insa nu putem acorda pentru ca nu avem
baza legala, primul ministru Boc interzicand acordarea primelor ", spune primarul Johann Krech. Nici
politistii, jandarmii sau personalul medical nu vor primii bani in plus de Paste.

 Nu se bucura de prime nici angajatii Filarmonicii de Stat, cei ai Complexului National Muzeal Astra sau
cei ai Inspectoratului Teritorial de Munca. Nici angajatii primariei din Miercurea Sibiului. „Nu avem
bani de cadouri. Nu sunt eu zgarcit dar pana nu punem la punct localitatea nu mai dam nicio prima ",
spune primarul Ioan Troanca.
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