
F�t��recunoaste c�nu este caz social
Fostul viceprimar al Sibiului, PSD-istul Daniel Fantana, recunoaste public ca nu este caz social. Fantana,
care a fost si presedintele comisiei sociale in legislatura locala trecuta, isi acordase o locuinta sociala din
fondul locativ al municipalitatii. Ziarul Obiectiv a tratat pe larg subiectul, la vremea respectiva, aratand
ca, in afara de aspectele morale implicate, viceprimarul atunci in exercitiu nu indeplineste criteriile pentru
obtinerea unei locuinte sociale. Ieri, Daniel Fantana a remis redactiilor mass-media locale un comunicat
de presa, in care recunoaste ca nu reprezinta un caz social si, ca atare, nu este indreptatit la primirea unei
locuinte. Redam integral comunicatul semnat de Daniel Fantana, cat si, partial, articolul publicat in urma
cu 8 luni.
  
  Comunicat de presa
  Am urmarit si voi urmari in continuare modul in care administratia locala gestioneaza situatia
locuintelor sociale. Speranta mea este ca voi putea contribui, intr-o masura mai mare sau mai mica, la
depasirea crizei in care se afla multi sibieni, care sunt in prezent evacuati.
  La nivelul municipiului Sibiu exista la ora actuala numai 9 spatii disponibile pentru a fi repartizate.
Multumirea mea este ca, in prezent, noua Comisie Sociala continua crearea bazei de date cu privire la
spatiul locativ existent.
  Sper ca demersul meu sa nu fie inteles gresit: la acea data, am fost inclus pe lista prin aprobarea
Consiliului Local.
  Constient ca situatia este departe de a fi rezolvata si ca orice ajutor e binevenit, am hotarat sa renunt la
pozitia de pe lista intocmita de Consiliul Local pentru repartizarea de locuinte. Renunt, de asemenea, la
dreptul de a primi vreodata o locuinta din fondul locativ al municipiului Sibiu.
  Sunt sigur ca, in acest fel, va fi ajutata o familie cu probleme mai mari decat familia mea.
  Cu stima, Daniel Fantana, Consilier Local 
  
  
  Articolul publicat in numarul din 31 ianuarie
  
  Vicele Sibiului, caz social 
  Viceprimarul Daniel Fantana a solicitat si a obtinut din partea Comisiei Sociale, al carei presedinte este,
un spatiu locativ pe criterii sociale, ignorand sute de sibieni care dorm pe unde apuca. Mai mult decat
atat, tanarul viceprimar, in varsta de numai 34 de ani, sustine cu inversunare ca are o situatie deosebita
prin prisma faptului ca este casatorit, are un copil si locuieste cu mama sa intr-un apartament de trei
camere. 
  Inainte de a ajunge viceprimar, Daniel Fantana a fost broker, iar cu cateva zile inainte, se lauda in ziarele
locale ca are actiuni tranzactionate la bursa printr-o firma de brokeraj.
  Tanarul viceprimar mai este si actionar la firma locala de taximetrie  "Emilian" , alaturi de deputatul
PSD, Gheorghe Suditu, iar la aceste venituri se adauga si salariul de viceprimar, de circa 10 milioane de
lei. Asta nu ar fi mare lucru pentru un caz social, dar la acestea se adauga si bunurile specificate in
declaratia de avere, in care se arata ca detine conturi de 450 de milioane de lei si un teren intravilan de
3100 mp.
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