
Inventator, vanator de munte si marinar
Militar de cariera ales viceprimar 
  
  Primarul Klaus Johannis are, de ieri, din nou, doi secunzi. Scaunul de viceprimar, ramas vacant dupa
mazilirea pesedistului Ioan Banciu, si-a gasit in sfarsit un ocupant. Mult ravnita functie i-a revenit, cum
era de asteptat, unui membru al Partidului Democrat. Eugen Cioruga a fost ales, in unanimitate, prin vot
secret, de consilierii locali prezenti la sedinta ordinara de ieri. Noul vice a lucrat in cadrul Academiei
Tehnice Militare, a fost inginer sef la vanatorii de munte, dar si cercetator stintific la Marina. Cunoaste
limba engleza, scris si vorbit, la nivelul bun, iar de la 1 februarie 2005 este asociat unic la o editura
sibiana.
  
  Desi, in ultimele doua saptamani, in cursa pentru fotoliul de viceprimar erau anuntate cu totul alte
persoane, estimarile au fost date peste cap cu o zi inainte de intalnirea cosilierilor locali din aceasta luna.
Partidul Democrat si-a prezentat candidatul pentru postul vacant chiar inainte cu cateva ore de sedinta
ordinara a CL. Pentru ca acesta sa fie "uns" in functie a fost nevoie de o adevarata strategie prin care PD a
renuntat mai intai la un consilier local, in speta Dan Nanu, candidatul propus initial, pentru ca Cioruga sa
fie numit consilier si mai apoi votat viceprimar. 
  
  Trei PD-isti au renuntat
  Ca noul vice sa intre in cursa, mai multi membrii ai PD, aflati inaintea acestuia pe listele de la alegeri, au
dat declaratii scrise cum ca nu pot prelua functia de consilier local din diverse motive. Cei trei, Claudiu
Spanu, Vasile Duca si Daniela Benga, au sustinut ca au alte indeletniciri la care nu mai pot renunta. In
cele din urma, singur in cursa, dar de pe pozitia a opta pe listele candidatilor PD, Eugen Cioruga a fost
primit cu aplauze de colegii de partid, prezenti in sala, si cu incurajari din partea celorlalti consilieri. 
  
  22 din 22, l-au votat "secret"
  Ca totul sa fie ca la carte, votul a fost secret, iar cei 22 de consilieri prezenti in sala de sedinte, au
impaturit biletele pe care aveau un singur candidat. Surpriza nu a aparut, iar toate cele 22 de voturi
"disponibile" au mers catre pedist, care dupa ce a depus juramantul a fost felicitat si de primarul Klaus
Johannis. "Sunt deosebit de onorat de prezenta mea in cadrul Consiliului Local si pentru ca toate voturile
mi-au fost favorabile. Multumesc tuturor si doresc ca relatia dintre noi sa fie una cat mai buna pentru
construirea unui oras intr-adevar european. O sa imi dau silinta pentru a duce la bun sfarsit acest mandat
asa cum se cuvine. Vreau sa multumesc si colegilor din PD ca au avut incredere in mine si m-au
nominalizat pentru acest post", a spus, imediat dupa inscaunare, noul viceprimar al Sibiului.
  
  CV de viceprimar
  Eugen Ion Cioruga s-a nascut la 10 iunie 1957 este casatorit si are doi copii. A urmat cursurile
Academiei Tehnice Militare, absolvita in 1981, a facut opt luni de cursuri pentru a-si perfectiona limba
engleza, un curs de proiectare a instruirii in institutele militare si are masterat in Stiinta si Ingineria
Calculatoarelor din cadrul ULBS. Intre 1981 si 1984 a activat ca inginer sef intr-o unitate militara de
vanatori de munte, intre 1985 si 1990 a fost cercetator stiintific al Marinei Militare pentru ca, timp de
noua ani, din 1990, sa fie sef de catedra la Scoala de Aplicatie pentru Artilerie si Rachete "Ioan Voda" din
Sibiu. Mai apoi, a parasit armata, la cerere si a lucrat in cadrul mai multor firme si ONG-uri. 
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  Doi vici demisi de Johannis
  Primarul Klaus Johannis, a promis ca va respecta decizia PD si ca, indiferent cine este candidat pentru
functia de viceprimar, il va sustine. Johannis a dat PD postul de viceprimar, dupa ce, in primul an din
actualul mandat, a preferat un viceprimar PSD. Pentru ca s-a considerat jignit de anumite declaratii ale
presedintelui PSD, Mircea Geoana, facute la Sibiu, primarul a cerut demisia viceprimarului, anuntand ca
are nevoie de un colaborator nou, dar democrat. In cele doua mandate de la Primaria Sibiului, Klaus
Johannis a determinat doi viceprimari sa demisioneze. Social-democratul Ioan Banciu a fost preferat de
primarul Johannis, in urma cu trei ani, in locul unui viceprimar democrat, Gheorghe Tuluc. Fostul
viceprimar PD Gheorghe Tuluc a demisionat chiar in ziua in care Klaus Johannis a convocat o sedinta
extraordinara pentru a-l demite.
  
  Marian CRACIUN
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