
E.ON Gaz e vinovata de gaurile din strazi
E.ON Gaz este singura societate de utilitati care nu repara strazile, dupa interventii, a declarat, joi,
primarul Klaus Iohannis. Acesta a declarat ca va lua masuri impotriva acesteia. Primaria va incepe cu
atentionari, apoi amenzi, iar in final va actiona si in judecata, daca E.ON-ul nu se conformeaza.

 Consiliul Local a votat, in luna mai, un regulament de refacere a infrastructurii domeniului public si
privat, valabil atat pentru societatile de utilitati, cat si pentru cetateni. Pana acum, societatea E.ON Gaz
este singura care nu l-a respectat si nu a platit costurile refacerii strazilor unde au intervenit pentru
reparatii la retele. Rezultatul este ca nenumarate strazi din Sibiu sunt traversate de santuri, exemple fiind
Turismului si Ştefan cel Mare. Suma pe care E-On Gaz o datoreaza primariei, pentru refacerea
carosabilului, este de aproximativ 60.000 lei, numai in lunile iunie si iulie. " Este singura societate de
utilitati care inca nu a inteles ca in acest oras facem ordine. Sunt zeci de locuri unde au avut interventii,
pentru care nu au platit refacerea strazilor ", a declarat primarul Klaus Iohannis. Acesta a adaugat ca nu le
poate interzice lucrarile, intrucat marea majoritate sunt interventii de urgenta. in schimb, munipalitatea ii
poate obliga sa plateasca. Pentru aceasta, primarul a avut, joi dimineata, o sedinta cu viceprimarul Virgil
Popa. Prima data, municipalitatea va trimite atentionari, apoi vor trece la amenzi. Daca nici asa nu va
merge, primarul nu se sfieste sa ii dea in judecata.
 De vina pentru aceasta situatie, care dureaza de cand E.ON a preluat societatea de gaz, este structura
birocratica a acesteia. " Este structurata pe mai multe niveluri, nu e optimala. Am asteptat din partea
acestei companii o abordare europeana si observ una de tip etatizat, acum sunt dezamagit ", a declarat
Iohannis. Acesta a explicat ca oamenii de pe plan local isi fac bine treaba, insa, din pacate, acestia nu au
putere de decizie. Cei care raspund sunt cei de la Targu Mures, care se misca foarte greoi.
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