
FDGR, 15 promisiuni de indeplinit
Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) participa la alegerile locale 2008 in judetul Sibiu
cu un program structurat in 15 capitole, prezentate pe site-ul www.klausjohannis.ro

 Promisiuni pentru oamenii de afaceri
 Primarul Johannis este sigur ca va obtine cel de al treilea mandat, cu speranta ca va mai face echipa in
urmatorii patru ani cu Martin Bottesch, presedinte al Consiliului Judetean. Programul cu care FDGR se
prezinta in fata electoratului are ca obiectiv principal imbunatatirea vietii oamenilor in judetul Sibiu prin
programe pentru o dezvoltare durabila.  Prima prioritare a FDGR, este dezvoltarea industriei si a
serviciilor. FDGR considera industria si serviciile ca principalele domenii aducatoare de venituri. FDGR
vrea sa atraga investitorii, prin punerea la dispozitia acestora, in conditii avantajoase, a unor terenuri de
constructii. O alta promisiune pentru oamenii de afaceri este ca la Sibiu se va cheltui corect banul public
pentru a crea un climat sanatos de afaceri. Dupa ce ii va atrage cu afacerile la Sibiu, Johannis si Bottesch
promit ca vor promova la nivel european, produsele si serviciile judetului.

 Locuinte pentru tineri
 in domeniul social, FDGR este adeptul unui sistem in care institutiile de stat sa fie completate de cele
private. Pe langa realizarea unor sarcini sociale prin parteneriat public-privat, devine din ce in ce mai
importanta si contractarea unor servicii sociale de catre sfera privata. Aceasta nu inseamna ca serviciile
respective sa iasa din sfera de responsabilitate a autoritatilor publice, pentru ca, in conditiile stabilite prin
lege, serviciile contractate pot fi sustinute si prin bani publici. Primarul Johannis promite locuri de joaca
pentru copii si locuinte ANL pentru tineri. FDGR nu uita nici reteaua de apa si canalizare, pe care doreste
sa o modernizeze in primul rand in zonele unde sibienii sunt mai bogati, pentru ca acestia sa poata suporta
costurile ulterioare. Nu doar apa si canalizarea trebuie modernizate, ci si drumurile. FDGR crede ca este
nevoie ca, in continuare, consiliul judetean si consiliile locale sa acceseze fonduri UE pentru
modernizarea drumurilor judetene respectiv comunale. Unul din obiectivele prioritare ale lui Martin
Bottesch se refera la protectia mediului. Actualul presedinte al Consiliului Judetean si-a propus
remedierea solurilor poluate in zona Copsa Mica. Bottesch doreste si garantarea de catre consiliul
judetean a sumelor cerute in avans in cadrul Planului National de Dezvoltare Rurala, masura 322, atunci
cand situatia o cere si revigorarea cresterii raselor de animale traditionale, avand in vedere calitatile
acestora pentru obtinerea produselor alimentare specifice zonei.

 Spitale noi
 in domeniul sanatatii, FDGR crede ca Sibiul are nevoie de un Spital de Recuperare cu sectiile de boli
cardiovasculare, neurologie, ortopedie s.a. Aceste sectii se pot adauga sectiilor omologate din Spitalul
Judetean sau pot constitui un spital separat. in cadrul Platformei de sanatate propuse de FDGR este
nevoie, de asemenea, de un loc de aterizare pentru elicopter, o parcare supraetajata, un sector comercial,
dar si de un bloc de locuinte, mai ales pentru medicii tineri, care in prezent sunt nevoiti sa stea in gazda
(la preturi care depasesc uneori salariul lor). FDGR considera ca un alt obiectiv extinderea asistentei de
urgenta prin SMURD in intregul judet.
 in numarul viitor va vom prezenta celelalte 8 sectoare prioritare din programul FDGR.
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