
Cazan fierbe: \&quot;Centura este a sibienilor, nu a lui Ariton, a lui Trihenea sau a lui Boc \&quot;
Deputatul de Sibiu, Mircea Cazan este foarte suparat, pentru ca a fost "confiscata " centura, unul dintre
cele mai importante obiective de investitii din fonduri ISPA si fonduri guvernamentale in judetul Sibiu.
Liberalul a i-a gasit si pe cei care se fac vinovati de acest lucru: PDL-ul. "Centura Sibiului risca sa fie
confiscata politic de PDL. Centura este a tuturor sibienilor. Despre centura ocolitoare noi vorbim din anul
2001, cand a fost semnat memorandumul de Finantare ISPA intre Guvernul Romaniei si Comisia
Europeana. Sibienii nu ar fi avut centura pe 1 decembrie 2010 daca guvernul liberal condus de Calin
Popescu Tariceanu, cu ministru al Transporturilor, Ludovic Orban, nu ar fi deblocat lucrarile. Toata
lumea si-a adus contributia la centura ocolitoare, toate guvernele din 2001 pana in 2010. Este inadmisibil
ca de Ziua Nationala, sa fie politizata de PDL si centura Sibiului ", a spus Mircea Cazan. 
  
     Centura Sibiului - Noaptea - 1 decembrie 2010
   
   
   Centura Sibiului - Ziua - 2 decembrie 2010
     
  
  Despre faptul ca la inaugurarea centurii nu au fost invitati presedintele Consiliului Judetean, primarul
municipiului Sibiu, dar nici reprezentantii conducerii administratiei publice locale sibiene, de la PNL,
FDGR si PSD, Cazan crede ca s-a aratat clar "ca domnii de la PDL, mai ales domnul prefect nu au dorit
decat sa isi asume niste merite pe care nu le au in totalitate ".
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