
Consiliul Judetean si cetatenii - Sibienii nu vin in audiente
Zona Crepusculara - asa ar putea fi caracterizata sala de audiente a Consiliului Judetean. Din pacate,
chiar daca suntem in era comunicarii, sibienii ori nu stiu ori le e teama sa se adreseze Consiliului
Judetean cand au o problema, care ar putea fi rezolvata de administratia judetului. Audientele tinute de
consilierii judeteni nu se bucura de foarte mare succes in randul sibienilor, singura exceptie fiind
Mediasul unde alesii judeteni sunt asaltati, in fiecare saptamana, de tot felul de oameni cu diferite
probleme. Cei mai multi dintre nemultumiti au probleme financiare, sau legate de asistenta sociala.
  
  Teoretic, in afara sedintelor de Consiliu Judetean, cetatenii i-ar mai putea aborda pe consilieri si in
audiente. Fiecare consilier in parte are cate o zi stabilita cand este prezent in sala de sedinte a consiliului,
unde ii asteapta pe sibienii cu probleme, si care ar putea fi ajutati de comisiile si serviciile administratiei
judetene. Orice cetatean al judetului are acces la informatii referitoare la problemele ce trebuie rezolvate
in judet si poate ajuta Consiliul Judetean sa identifice nevoile comunitatii. Consilierii judeteni de la
Medias si Cisnadie sustin audientele in localitatile lor de origine, respectiv la Primaria Municipiului
Medias si la Casa Forumului German din Cisnadie.
  
  Sibienii sunt neinformati
  
  Consilierii judeteni care isi tin audientele la sediul CJ Sibiu se plang ca vin uneori degeaba la audiente.
Prea putini sibieni stiu ca au posibilitatea sa isi spuna oful, iar cei care stiu nu ii prea intereseaza. Marcela
Raulea a tinut, anul acesta, numai o singura audienta. "Populatia judetului nu prea stie cui sa se adreseze
si cum. Din pacate, nici cei cativa oameni care vin in audiente nu prea cunosc modul in care sa isi
formuleze problemele. De cele mai multe ori, ei ne cer ajutorul chiar daca nu este de competenta noastra.
Macar pe acestia putem sa ii ghidam catre institutiile abilitate", explica consilierul judetean. Cele mai
intalnite probleme sunt cele sociale - cazuri de familii monoparentale, care au nevoie de ajutor financiar.
"Am avut de curand, un caz cu o astfel de familie, care depasea 1,5 milioane de lei vechi pe cap de
membru. Nu era asta problema principala, ci faptul ca fiul avea 21 de ani, iar legea permite sa dam ajutor
numai in cazul familiilor cu copii minori", precizeaza Raulea. Consilierul judetean isi aduce aminte si de
cazuri cu adevarat pliabile pe prioritatile Consiliului Judetean. Spre exemplu, locuitorii din Bogatu au
venit la CJ pentru a explica problemele care le au oamenii cu apa potabila. "Deja am perfectat proiectul cu
aductiunea de apa potabila in acea zona si urmeaza sa se faca conducta", explica Marcela Raulea.  
  
  Dezinteres sau lipsa de cunostinta?
  
  Consilierii judeteni din partea FDGR, Beatrice Ungar si Fridrich Gunesch sunt uimiti de lipsa oamenilor
la audientele organizate la CJ Sibiu. "Nu prea vine nimeni. Mai multi ma opresc pe strada sa imi spuna
problemele lor. La Consiliul Judetean am avut cateva cazuri, din care cel mai reprezentativ este al unor
romi din judet, care vroiau sa fie scutiti de impozite, deoarece nu primeau ajutor social. Pe de alta parte au
mai venit locuitori din Cristian care doreau sa stie ceva despre bugetul pentru scoli, iar altii de la Altana
care aveau probleme cu primarul", explica Beatrice Ungar. Alt consilier, Fridrich Gunesch este de parere
ca oamenii se pierd cand intra in sala mare a Consiliului Judetean. "De cand ocup aceasta functie, foarte
putini sibieni au venit sa isi spuna pasul. Atat de putini, incat nu am retinut nici un caz mai special",
explica Gunesch.
  
  Banii si pamantul - probleme la Medias
  
  Daca la Sibiu, consilierii se plang de lipsa de interes a cetatenilor, Mediasul este la polul opus in aceasta
problema. Alesii judeteni din municipiul de pe Tarnave fac audiente in fiecare saptamana la Primaria din
Medias. In cele doua ore de audiente, consilierii asculta problemele a cate sapte-opt cetateni, care isi
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cauta rezolvarea si la alesii judeteni. "La noi vin foarte multi oameni. Avem cate sapte-opt solicitari pe
audienta, pe care incercam sa le rezolvam cum putem. Din pacate, oamenii nu prea stiu sa solicite ajutor
si nici unde", declara Danut Voinea, consilierul judetean din partea Partidului Democrat. Cele mai
intalnite solicitari, la Medias, au legatura cu impartirea pamantului, dar si cu starea drumurilor si a
impozitelor. "Aproximativ 40 la suta dintre cetatenii care vin in audienta se plang de modul in care s-a
impartit terenul agricol. Restul au probleme cu starea precara a drumurilor, dar si cu imposibilitatea de
plata a taxelor si impozitelor catre primarii. Pe toti acesti cetateni incercam sa ii ajutam cat putem, chiar
daca este vorba si de un simplu sfat", explica Danut Voinea. Consilierii din nordul judetului au rezolvat,
in urma audientelor, una dintre problemele grave ale Mediasului. In urma unei hotarari luate la nivel
national, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ar fi trebuit sa renunte la doua puncte de lucru din
judet  - Agnita si Medias - din cauza faptului ca nu mai aveau voie sa plateasca chirie. "Ne putem mandri
ca am rezolvat problema, printr-o petitie la Primarie pentru a distribui un sediu gratuit la Medias. Ar fi
fost o problema foarte mare ca totti mediesenii sa se deplaseze la Sibiu pentru orice problema de
sanatate", mai explica Voinea.  
  
  Administratie virtuala
  
  Sibienii care au motive sa se planga autoritatilor judetene pot apela si la posta electronica. 
Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Sibiu a pus la punct Strategia de Modernizare a administratiei
publice locale, care curpinde si infromatizarea sistemului de audiente acordate sibienilor. Presedintele si
vicepresedintii CJ au fiecare o adresa de e-mail de genul audienta_presedinte@cjsibiu.ro. Sibienii pot
trimite pe aceste adrese problemele si reclamatiile, iar, in maximum trei zile, capii judetului sunt obligati
sa raspunda. 
  
  Teodora GHEORGHIU
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