
Deschiderea centurii: Bottesch a sperat pana in ultima clipa, Johannis nu comenteaza, Boc nu credea ca e nevoie de invitatie
Ceea ce anunta de aseara Turnul Sfatului s-a adeverit: liderii FDGR de la Sibiu nu au fost invitati la
festivitatea de deschidere a traficului pe centura ocolitoare a Sibiului, eveniment acoperit sub culoarea
politica a PD-L.
  
  In prima parte a zilei de 1 decembrie, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Martin Bottesch, inca mai
spera sa primeasca invitatie. `Se mai inaugureaza astazi centuras Nu stiu, eu nu am fost invitat. Poate o sa
fiu chemat acum, de prefectul Trihenea`, declara Bottesch, in drum spre receptia oferita cu ocazia Zilei
Nationale a Romaniei la hotelul Ramada. Faptul ca atat el, cat si primarul Johannis au fost `ocoliti` nu a
picat bine pentru presedintele CJ Sibiu. `Daca este asa, nu gasesc in ordine un astfel de lucru`.
  
  Centura Sibiului noaptea dupa deschiderea oficiala

      
  
  Johannis lasa presa
  
  La cateva ore mai tarziu, primarul Sibiului, Klaus Johannis, a participat la deschiderea oficiala a unui
birou pe probleme sociale, birou sustinut de guvernul Austriei. Rugat sa comenteze decizia tacita a
liderilor PDL si a prefectului de a nu trimite invitatii, verbal macar, catre el sau Bottesch, primarul
Johannis a refuzat sa faca acest lucru. `Mai bine comentati dumneavoastra`, a spus el.
  
  Boc: `E culmea`
  
  Premierul Emil Boc a comentat rapid situatia, fara sa raspunda daca este vorba de o retensionare a
relatiilor dintre primarul FDGR si democrat-liberalii sibieni. `E binevenit si domnul Johannis si orice
sibian. Eu cred ca a fost invitat. Am anuntat public ca vin la Sibiu de vreo doua luni. Cred ca un sibian nu
are nevoie sa fie invitat la el acasa. E culmea. Eu cred ca toata lumea e binevenita si nici nu refuzam.
Oricum eu salut si administratia locala`. Boc a recunoscut ca centura este vitala pentru oras. `Este o
lucrare extrem de importanta pentru Sibiu. Am fost primar si stiu ce inseamna acest lucru pentru oras,
pentru ca numai asa poti sa decongestionezi`.
  
  PSD si PD-L, acelasi tratament
  
  Johannis a primit din partea democrat-liberalilor acelasi tratament aplicat si de social-democrati in urma
cu sase ani. Coordonati atunci de Miron Mitrea, in vremea aceea ministru al Transporturilor,
social-democratii sibieni l-au evitat pe Johannis si nu l-au chemat la inaugurarea santierului centurii. Era
prima zi a campaniei electorale din 2004.
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