
Hans Klein s-a retras din Consiliul Local Sibiu
Hans Klein, consilierul Forumului Democrat al Germanilor care se afla la masa Consiliului Local Sibiu
de 19 ani, s-a retras ieri spunand ca este bine sa te retragi la momentul potrivit, iar la cei 70 de ani ai sai
timpul are alte valori si prefera sa se dedice si altor lucruri.
  
  "Am numai semne de mare bucurie privind inapoi si de aceea multumesc tuturor", a spus Klein. in
discursul sau, de la finalul sedintei Consiliului Local de ieri, consilierul FDGR a marturisit ca iubeste
Sibiul, a pomenit de faptul ca doi din stramosii sai au fost consilieri locali, iar numele Klein apare in 
Istoria Sibiului inca din anul 1715.
  
  Hans Klein a marturisit ca este de parere ca la un moment dat trebuie sa te retragi deoarece, dupa o
anumita varsta orizonul devine mai ingust.
  
  "Timpul pentru mine devine mai pretios. Sunt profesor si vreau sa mai fac ceva cercetare", a mai spus
consilierul FDGR.
  
  "Multumesc domnului primar pentru excelenta conducere a Primariei", i-a spus primarului Klaus
Iohannis, iar consilierilor: "V-am gasit ca prieteni, chiar daca am avut si opinii diferite".
  
  
  Liantul din Consiliu
  
  Klaus Iohannis i-a multumit si el lui Klein pentru activitatea din CL, spunand ca este o demisie de
onoare admirabila si o retragere foarte constienta.
  
  "Domnul Klein a fost acela dintre consilieri care in toate configuratiile a gasit modul cel mai potrivit de
abordare atunci cand au aparut tensiuni sau mici neintelegeri intre fractiunile din Consiliul Local. ....
Nu-mi amintesc nicio situatie in care sa nu fi reusit sa medieze neintelegerea sau conflictul. in acest sens
a fost persoana din Consiliul Local care a contribuit cel mai mult la lucrul pe care l-am reusit impreuna -
sa fim un consiliu local in care se lucreaza pentru sibieni", a spus primarul Iohannis.
  
  Presedinte al Forumului Democrat al Germanilor, Klaus Iohannis, l-a caracterizat pe Klein ca seful
grupului consilierilor Forumului German, care a reusit sa organizeze activitatea si repede si bine. 
  
  Consilierul Livia Sava i-a multumit si ea lui Hans Klein, spunandu-i ca este binevenit la Consiliul Local
chiar daca nu va mai face parte dintre consilieri.
  
  
  Preot, doctor in teologie
  
  Hans Klein s-a nascut in 9 noiembrie, 1940, la Sibiu. A studiat teologia, a fost preot evanghelic in
Banat, apoi in judetul Brasov.
  
  in anul 1972 si-a luat doctoratul in Teologia Biblica si din acel an a inceput colaborarea cu Facultatea de
Teologie din Sibiu.
  
  Din anul 1982 preda Noul Testament la facultatea sibiana, iar intre anii 1993 si 1998 a fost prim-preot
evanghelic al Sibiului si in acelasi timp si vicar episcopal.
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  A publicat mai multe carti de teologie si este unul dintre membrii fondatori ai FDGR.
  
  Din anul 1990 pana in anul 1992 si din 2002 pana acum a ocupat functia de presedinte al Forumului
German Sibiu, intre 1992 si 1994 a fost presedinte al Organizatiei Regionale Transilvania, iar din 1992
este membru in Consiliul Local Sibiu.
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