
Capii Sibiului raman acasa de Craciun
Iohannis, alaturi de cei dragi de Craciun. De Revelion, in Piata Mare
  
  Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, va petrece sarbatorile in familie. "Şi anul acesta voi petrece
sarbatorile acasa, impreuna cu familia. Consider ca sarbatoarea Craciunului nu poate fi petrecuta decat
alaturi de cei dragi", spune edilul sef al Sibiului.
  
  Atunci cand vine vorba despre ce isi doreste de la anul in care vom pasi peste doar cateva zile, Klaus
Iohannis spune ca vrea sanatate si putere de munca. "Anul 2011 a fost un an foarte bun si consider ca am
reusit in proiectele pe care mi le-am propus", este de parere primarul.
  
  De Revelion, la miezul noptii, primarul Sibiului va veni in Piata Mare pentru a le ura sibienilor La multi
ani!.
  
  Prefectul Sibiului petrece acasa
  
  Prefectul judetului Sibiu, Horatiu Racuciu, va petrece sarbatorile alaturi de familie, cu atat mai mult cu
cat anul acesta a fost unul foarte plin, in care a fost de multe ori ocupat, dar familia intotdeauna l-a
inteles. "De Craciun si de Anul Nou vreau sa fiu cat mai mult alaturi de familia mea", spune Racuciu.
  
  "in 2012 vreau sa ma implic in si mai multe proiecte, sa fiu alaturi de comunitatea sibiana si sa dezvolt
proiectul MANIFEST", spune Horatiu Racuciu.
  
  Ministrul Ariton pariaza pe economia Romaniei in 2012
  
  Senatorul sibian Ion Ariton, ministrul Economiei, va petrece sarbatorile la Sibiu, alaturi de familie si de
cei dragi. 
  
  "Sper ca anul viitor sa fie un an bun din punct de vedere profesional, sunt multe proiecte pe care ni le-am
propus sa le finalizam la Ministerul Economiei si sunt convins ca economia Romaniei isi va pastra
tendinta de crestere si anul viitor", ne-a spus ministrul Ion Ariton.
  
  
  
  Presedintele CJ vrea sa dea gata in 2012 proiectele cu finantare europeana
  
  
  
  Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch, va fi si el alaturi de cei dragi, atat de Craciun,
cat si de Anul Nou.
  
  Pentru anul acesta, si-ar fi dorit sa avanseze proiectul integrat de management al deseurilor, tinut in loc
de procedurile juridice greoaie si de licitatii. Pentru 2012, Martin Bottesch isi propune sa finalizeze toate
proiectele cu finantare europeana pe care in acest moment le deruleaza Consiliul Judetean.
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  Viceprimarul Popa, acasa si la biserica de Craciun
  
  
  
  Viceprimarul Sibiului, Virgil Popa, il va astepta, in Ajun, pe Mos Craciun, alaturi de sotia si de cei doi
copii ai sai, Diana si Virgil. in rest, Craciunul il va petrece in familie si isi propun ca duminica sa mearga
la biserica. Viceprimarul Sibiului marturiseste ca este un gurmand, iar de pe masa de Craciun spune ca nu
va lipsi cu siguranta branza, unul dintre alimentele sale preferate. "Pentru anul care vine, imi doresc in
primul rand sanatate si sa dea Domnul sa fie un an mai bun decat 2011", spune Virgil Popa.
  
  
  
  Rafinament pe masa de Craciun a viceprimarului Fodor
  
  
  
  "Sarbatorile le voi petrece ca de obicei, alaturi de familie. De aceea, Craciunul si sarbatorile in general
sunt o bucurie pentru ca ne intalnim cu totii", spune Astrid Fodor, viceprimarul Sibiului. Este de parere ca
cea mai sigura cale de a reusi si de a nu fi dezamagit de rezultate este sa planifici totul pe termen scurt si
mediu: "in cazul meu acest principiu a functionat pentru ca am reusit sa duc la bun sfarsit proiectele la
care am tinut".
  
  De pe masa de Craciun pe care Astrid Fodor o pregateste niciodata nu lipseste tortul. 
  
  "incerc in fiecare an sa pregatesc ceva nou. Pentru prima data anul acesta m-am inspirat dintr-o revista.
Meniul pe care l-am ales se bazeaza pe salata de fructe de mare si peste ca aperitiv, iar felul principal este
constituit din curcan cu diferite garnituri", spune Astrid Fodor.
  
  
  
  
  
  Sanatate pentru toti
  
  
  
  Senatorul liberal Minerva Boitan va petrece Craciunul acasa, iar de Anul Nou va fi alaturi de familie si
de prieteni. Va avea parte de sarbatori linistite, binemeritate dupa un an 2011 plin cu evenimente de tot
felul, dar si de drumuri intre Sibiu si Bucuresti, acolo unde a reusit sa treaca anumite legi importante.
"Viata unui parlamentar in Opozitie nu e tocmai roz. Dar ma bucur ca am reusit proiecte importante
pentru sibieni, dar si pentru romani in general. Printre ele as nominaliza trecerea Casei de Asigurari sub
controlul Parlamentului, care este o lege extrem de importanta. La capitolul nerealizari, as pune faptul ca
pentru un vot nu am reusit sa trecem in Senat o initiativa legislativa de marire a indemnizatiei pentru
asistentul maternal si pentru copilul aflat in plasament", a spus senatorul PNL, Minerva Boitan.
  
  Pentru anul viitor, Minerva Boitan isi doreste sanatate si liniste. Ca parlamentar, isi doreste ca romanii
sa aiba o lege a sanatatii in beneficiul lor si pe marginea careia sa poata avea initiative favorabile pentru
sistemul de sanatate din Romania.
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  Şeful IPJ, ca in ultimii 5 ani: acasa
  
  
  
  Comisarul de Politie Tiberiu Iulian Ivancea, seful IPJ Sibiu, va petrece sarbatorile de iarna in familie. "in
ultimii 5 ani, tot acasa stam, in familie. E cel mai placut mod de a petrece Craciunul", spune comisarul
Ivancea. 
  
  Şeful IPJ Sibiu spune ca anul care se incheie a fost unul echilibrat, dar i-au ramas proiecte pe care nu a
reusit sa le finalizeze. Spera sa reuseasca in 2012, desi, spune Ivancea, e posibil ca anul care vine peste
doar cateva zile sa fie un an greu. " imi doresc multa liniste de la 2012, nu doar mie, ci si tuturor
cetatenilor. Dupa cum vedeti, situatia infractionala este in crestere de la an la an, pe fondul cresterii
gradului de saracie. De aceea spun ca imi doresc pentru noi toti liniste si multa sanatate", a spus Tiberiu
Ivancea.
  
  
  
  Anul Nou, in Catedrala Mitropolitana
  
  Deputatul PDL de Sibiu Raluca Turcan va petrece Craciunul in Bucuresti, iar de pe masa nu vor lipsi
bucatele traditionale de porc, pe care, de regula, le fac parintii. De Anul Nou, Raluca Turcan se va afla la
Catedrala Mitropolitan[ din Sibiu. Parlamentarul este extrem de multumit pentru ca anul acesta a reusit sa
treaca in unanimitate initiativa legislativa de lupta impotriva violentei domestice. "Sunt foarte multe
femei care sunt abuzate. Gratie acestei legi, ele vor putea gasi sprijinul de care au nevoie, iar agresorii vor
fi pedepsiti cu celeritate", a spus Raluca Turcan. in 2012, deputatul isi doreste sa reuseasca sa treaca legea
parteneriatului dintre stat si biserica. "Este, de altfel, cea mai mare nerealizare a mea din 2011. Legea a
fost intoarsa de presedinte. imi doresc ca in 2012 sa reusesc sa trec aceasta initiativa", a spus deputatul
PDL, Raluca Turcan.

Cuvinte cheie: piata mare  romania  boita  ion ariton  bucuresti  raluca turcan  sanatate  politie  sibiul
biserica  catedrala  sala  pnl  ipj sibiu  licitatii  revelion  martin bottesch  turca  minerva boitan
consiliului judetean sibiu  consiliului judetean  virgil popa  pdl  asigurari  consiliul judetean  astrid fodor
prefectul judetului sibiu  eva  presedintele consiliului judetean sibiu  economia romaniei  primarul
sibiului  ministerul economiei  catedrala mitropolitana  ministrul economiei  saraci  tort  deseuri  klaus
iohannis  marire  oar  la multi ani

Pagina 3 / 3

https://www.sibiul.ro/cauta/1/piata+mare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/boita
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ion+ariton
https://www.sibiul.ro/cauta/1/bucuresti
https://www.sibiul.ro/cauta/1/raluca+turcan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sanatate
https://www.sibiul.ro/cauta/1/politie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/biserica
https://www.sibiul.ro/cauta/1/catedrala
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sala
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pnl
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ipj+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/licitatii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/revelion
https://www.sibiul.ro/cauta/1/martin+bottesch
https://www.sibiul.ro/cauta/1/turca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/minerva+boitan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/virgil+popa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pdl
https://www.sibiul.ro/cauta/1/asigurari
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/astrid+fodor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/prefectul+judetului+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/eva
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele+consiliului+judetean+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/economia+romaniei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ministerul+economiei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/catedrala+mitropolitana
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ministrul+economiei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/saraci
https://www.sibiul.ro/cauta/1/tort
https://www.sibiul.ro/cauta/1/deseuri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/marire
https://www.sibiul.ro/cauta/1/oar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/la+multi+ani

