
Ei sunt stalpii societatii!
Prefectul vorbeste ruseste si si-a inceput cariera ca sef de tura la Centrala Turceni. Presedintele PD-L
Sibiu, senator si sef al comisiei de buget finante, Ion Ariton, are adeziune la PSD, este fost handbalist si a
fost cercetat pentru o lipsa in gestiune de 10 miliarde de lei vechi, la sfarsitul anului 2002. Colegul sau de
partid, Cornel Stirbet, un om politic care reuseste sa imbine economia cu filosofia, dar cu reale probleme
de dictie si logica in vorbire. La Consiliul Judetean avem un profesor de scoala de la tara, iar opozitia ii
are in frunte pe un deputat care si-a ratat cariera de invatator, Mircea Cazan, si pe detinatorul recordului
de cele mai scurte mandate de subprefect si perfect: Ioan Cindrea. Ei sunt stalpii societatii. 
  
  Prefectul Constantin Trihenea a avut primul loc de munca la Centrala Termo-Electrica de la Turceni,
unde era sef de tura. Ca orice prefect sibian a trecut si pe la Uzina de la Marsa, iar apoi si-a inceput
propria afacere: grupul de firme Conelt. A absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timisoara si este
cu acte in regula inginer electroenergetic. 
  
  Preocupat de problemele de pe santierul centurii ocolitoare a Sibiului, Trihenea a luat decizia de a se
implica mai mult si a decis sa-si bage pe santier si firma unde este unic actionar. `Stiu de aceste contracte
de la directorul executiv al firmei. Nu trec nici de doua ori pe trimestru pe la firma, decat pentru acele
obligatii de actionar care privesc cartea funciara sau alte astfel de chestiunu. Chiar nici nu stiu, dar l-am
intrebat in treacat, noi cu ce ramanem dupa ce cumparam acele tuburi? Cu montajul si cu munca in
noroi`, a explicat cum sta situatia relatiei Conelt - centura Sibiului, prefectul Constantin Trihenea. `Nu e
afacere, nu e nimic necinstit, nu intra in atributiile prefectului sa dea comenzi pe centura. Si, atentie, a
fost licitatie pentru acest contract. S-au batut 12 firme, pentru aceasta firimitura`, a continuat actualul
prefect. Nici premierul Emil Boc nu are nicio treaba cu bussinesul prefectului. `Toti cei care sunt abilitati
de lege, sa verifice legalitatea acestor contracte, iar daca exista probleme, sa le trimita acolo unde este
locul, in instanta. Nu am cunostinta despre ilegalitati`, a declarat premierul la Sibiu, la sfarsitul
saptamanii trecute. 
  
  Educat de vechiul sistem, Trihenea scrie in CV ca are reale abilitati de comunicare in limba rusa. Dar si
in engleza sau franceza, desi nimeni nu l-a auzit vorbind in alta limba decat cea romana. Aceste abilitati
de comunicare ale prefectului sunt recunoscute de colegii de partid, fapt pentru care de cateva luni se
pregateste sa plece la Bucuresti pe o pozitie de secretar de stat in Ministerul Economiei. Anuntat de acest
lucru inca din primavara de seful sau de partid, Ion Ariton, Trihenea a apucat chiar sa-si ia la revedere de
colegii din prefectura. Si a ramas. Un stalp al societatii. 
  
  Ion Ariton este lider al PD-L Sibiu numit de conducerea centrala. Fost prefect si consilier local, Ion
Ariton ete mai cunoscut sibienilor in urma unui scandal care a tinut prima pagina al ziarelor locale la
inceputul anului 2002. " Activitatea sa politica si economica este patata de un scandal monstru, petrecut in
urma cu trei ani, pe cand era director comercial la Petrom, sucursala Sibiu. Ariton a fost cercetat intr-un
dosar in care, dupa mai bine de doi ani, s-a dictat neinceperea urmaririi penale. Se crede ca scandalul a
fost iscat in urma presiunilor politice ale liderilor PSD veniti la putere in acea perioada. In gestiunea
Petrom Sibiu a fost descoperita o gaura de 10 miliarde de lei, la sfarsitul lunii ianuarie 2002, in urma unui
inventar de predare-primire declansat de moartea subita a gestionarului-sef. Atunci s-au descoperit mai
multe nereguli in gestiunea depozitului de carburanti. Ariton a primit o penalizare de 10 la suta din salariu
si s-a solicitat o ancheta a politiei, care a gasit o gaura initiala de 10 miliarde de lei, care, ulterior, a fost
stabilita de procurorii sibieni doar la 7 miliarde`, scria cotidianul Obiectiv in ianuarie 2002. Scandalul de
atunci a fost pus ulterior pe seama guvernarii PDSR, care vroia sa " lichideze` structure ale PD. Dosarul
s-a inchis intre timp, iar ASriton a fost gasit nevinovat. Doar I s-a retinut o vreme 10% din salariu. In
2003, a plecat de la Petrom, pentru a se adaposti in functia de director la SC Intermedia, firma de casa a
PD. Din 2005, a ajuns prefect al Sibiului, a pierdut apoi alegerile pentru sefia Consiliului Judetean in fata
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lui Martin Bottesch. Doldora de specializari pe vremea cand a fost prefect, CV-ul lui Ion Ariton este
numai bun pentru a fi propus ministru. Functie pe care dansul spune ca a refuzat-o in 2008 in favoarea lui
Adriean Videanu. 
  
  Cornel Stirbet, liderul organizatiei municipal a PD-L s-a nascut in comuna Stenia din judetul Sibiu, in
cea mai bogata familie din zona. Parintii sai detineau magazinul din comuna, unchiul era primar in zona,
iar tanarul Cornel nu era foarte simpatizat. " Era singurul copil cu incaltaminte si cam lua bataie de la
ceilalti, probabil din invidie`, povesteste o fosta vecina a familiei Stirbet. Actualul deputat a inceput
prima facultate in anul 1975, cea de drept economic – administrativ si a incheiat-o pe ultima, cea de
Drept in anul 1992. Intre timp, a mai facut si Facultatea de Filososfie si Post universitara de drept
economic in anul 1983. Cu trei facultati de drept incheiate, Stirbet este membru al Comisiei Juridice a
Camerei Deputatilor. Ceea ce nu se prea leaga cu o declaratie de-a sa din acest an: " nu fac legi pentru ca
oricum nu se respecta`. Un alt stalp al societatii. 
  
  Putini sibieni probabil stiu ca in fruntea Consiliului Judetean avem un fost presedinte de academie. E
drept, o academie mai mica si putin populara. Martin Bottesch a fost multi ani profesor de matematica la
Liceul din Sebes, localitate unde a detinut si conducerea Universitatii Cultural Stiintifice (Populare) din
Sebes, pe linia invatamantului in limba germana. In 1992 a venit profesor la Liceul Brukenthal din Sibiu,
iar din 1998, pana in 2004, cand a devenit presedinte al Consiliului Judetean, Bottesch a fost numit
director al Centrului pentru Formarea Continua in Limba Germana din Medias, centru care are ca scop
perfectionarea cadrelor didactice care predau in limba germana. 
  
  Klaus Johannis, primarul Sibiului a fost si el profesor, dar de fizica. A detinut putin timp functia de
Inspector Scolar General, iar din 2000 a devenit primar al Sibiului. Pe langa scandalurile cu intermedierea
unor adoptii de copii, chiar inainte de a deveni primar si cel cu mostenirea unei case din centrul Sibiului,
istoria mai veche sau mai recent a lui Johannis este invaluita in mister. 
  
  Opozitia ii are drept lideri locali pe Ioan Cindrea (presedinte PSD Sibiu) si Mircea Cazan (presedinte
PNL Sibiu). Ioan Cindrea a avut unul din cele mai mici mandate de subprefect si prefect. In august si
septembrie1996 a fost subprefect si in lunile septembrie, octombrie, noiembrie si putin din decembrie a
fost prefect. A urcat temeinic si ierarhic in cadrul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de munca pana
la functia de director, iar din 2004 este deputat. 
  
  Mircea Vasile Cazan, si-a ratat o viitoare cariera de invatator si a devenit peste timp un alt lider al
opozitiei, si el stalp al societatii. S-a laudat in timpul ultimei campanii electorale ca se trage din aproape
fiecare localitate din Marginimea Sibiului, a lucrat in Centrala gazului metan, SPGN-Medias - inginer
geolog si geofizician si a facut primul milion de dolari din internet. Asta dupa ce i-a invatat pe romani ce
este guma Wrigley si jeleurile Haribo. " Am instalat primele trei calculatoare, intr-un spatiu pe centru,
contrariindu-i pe toti cei care nu intelegeau ce vand. Am fost primul importator al produselor Haribo si
primul care a adus si a comercializat in Sibiu guma de mestecat Wrigley si snacks-urile Master Foods`, se
lauda Cazan. Ei sunt stalpii societatii. Despre ceilalti, in numerele viitoare… 
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