
<b>Consilieri de 100.000 de euro</b>
 Alesii municipiului Sibiu au stors in patru ani de zile bugetul localitatii de 4 miliarde de lei  Aceasta
suma este echivalentul a 100.000 de eurosi poate insemna 2 blocuri, 400 de calculatoare sau o vila
rezonabila .
  
  In patru ani de mandat, consilierii municipali ai Sibiului au primit indemnizatii din banii sibienilor de
100.000 de euro, sau, mai pe romaneste, de 4 miliarde de lei. Cu aceasta suma s-ar fi putut face o
sumedenie de alte lucruri daca alesii locali ar fi optat pentru a depune intr-un fond special indemnizatia de
consilier. Ca sa va faceti o idee de ce s-ar putea face astazi cu 100.000 de euro, am luat cateva exemple.
  
  Cu 100.000 de euro s-ar putea cumpara 200.000 de paini, sau doua blocuri de garsoniere cum este cel
din strada Henri Coanda. La fel de bine ar putea fi asfaltata o strada de pamant mai micuta cei drept. O
masina de teren Ranger Rover ar costa tot 100.000 euro, la fel si o vila pe doua nivele in Sardinia.
  Aceeasi suma ar insemna 26.000 de lei pentru fiecare sibian, sau contributia fiecaruia pentru mandatul
consilierilor alesi. Nu ar fi exclus ca din acesti bani sa poti cumpara si un milion de oua de gaina sau s-ar
putea face o campanie electorala  adevarata. 
  
  S-ar fi putut cumpara 400 de calculatoare Pentium 3 pentru scolile din Sibiu dar s-ar putea face si
40.000.000 de sedinte de masaj. Se pot cumpara patru apartamente la pretul pietei, 15 Dacia Logan, sau
se pot sparge ca  "nas"  la mai multe nunti pompoase la care faci cadou de nunta pe Adrian copilu minune
ori pe fetele de la Blondy. O suta de mii de euro ar ajunge pentru a oferi cate o bursa consistenta copiilor
olimpici din Sibiu. 
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