
Duminica protestelor, la Rasinari
In fata camerelor de luat vederi si a ziaristilor, cei prezenti si-au exprimat nemultumirea fata de cei care
folosesc Internetul doar pentru a le adresa jigniri, injurii ori cuvinte rautacioase. Majoritatea celor
prezenti considera ca satul lor dispune de mai multe surse de alimentare cu apa, care provin din muntii ce
inconjoara comuna. "Reteaua de alimentare cu apa bruta existenta - afirma protestatarii - a fost
reabilitata, incepand cu anul 2000 si pana in prezent, in proportie de circa 90%, cheltuindu-se miliarde
de lei din bugetul comunei. Conform variantei alese acum de primar, conductele existente vor fi distruse
in totalitate, ca de altfel toate strazile din localitate, pe care numai in ultimii trei ani s-au facut asfaltari
de aproape un milion de euro". Oamenii din localitate spun ca ceea ce se intampla este o bataie de joc. "
Este o batjocura ce se intampla acum cu noi, rasinarenii. Pe mai multe site-uri de socializare si pe unele
posturi de televiziune am fost catalogati drept ciobani jegosi, care refuza civilizatia si nu vor apa
potabila si canalizare. Dorim sa se stie ca rasinarenii sunt oameni civilizati, care doresc apa potabila si
canalizare. Trebuie sa se stie ca noi avem posibilitatea sa realizam aceste lucruri singuri, asa cum au
facut si alte comune, fara sa ne vindem pe viata unei societati pe actiuni", a declarat pentru Tribuna Ioan
Trestariu. De altfel, in opinia acestuia si a mai multora dintre cei prezenti ieri la mitingul de protest, ar fi
mult mai bine "daca s-ar crea un serviciu public in cadrul Primariei Rasinari, care sa gestioneze
alimentarea cu apa a comunei si daca s-ar finaliza proiectul unei statii proprii de tratare a apei precum
si a unei statii de epurare pentru canalul menajer". 
  
  Rasinarenii sustin ca exista un asemenea proiect care a costat noua miliarde de lei vechi, dar care, de
sase ani, "doarme in rafturile Primariei Rasinari", condusa de actualul primar Bucur Bogdan. Dupa ce
si-au exprimat nemultumirile, ei au pornit intr-un mars de protest pe strada Principala din comuna
  
  Vom reveni in editia de maine cu intreaga lista de nemultumiri a rasinarenilor, referitoare la
implementarea proiectului privind introducerea apei potabile si a canalizarii in comuna, de catre SC "Apa
- Canal" Sibiu.
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