
Johannis catre cei care isi rup picioarele pe gheata: dati in judecata responsabilii
Cei aproximativ 80 de sibieni care si-au fracturat mainile sau picioarele dupa ce au alunecat pe trotuarele
necuratate de zapada si gheata ar trebui sa ii dea in judecata pe responsabili, potrivit primarului Sibiului,
Klaus Johannis. `Eu asa as face`, a spus el, sustinand ca somatiile si amenzile date de administratia locala
nu isi prea fac efectul. `Amenzile sunt mici`, a explicat primarul.
  
  Potrivit lui, `in orasele cu apa calda din Vest`, proprietarii care au obligatia de a-si curata trotuarele din
fata locuintele angajeaza oameni in acest sens nu din cauza `amenzilor date de Primarie`, ci tocmai pentru
a se feri de costisitoarea situatie in care vreun trecator ar avea de suferit din cauza trotuarelor necuratate.
`Oamenii care si-au rupt acolo picioarele au mers in instanta si au cerut daune. Iar valoarea acestora este
destul de mare. Prin urmare, oamenii de acolo isi curata trotuarele nu pentru ca da primarul amenzi, ci
pentru a nu lasa sa isi rupa cineva picioarele in fata casei lor. In Sibiu sunt destul de multe trotuare
curatate, dar si multi proprietari care nu au inteles ca e bine sa curete zapada. Sunt destul de multi sibieni
care s-au obisnuit sa nu tina curatenia pe strada`, a spus primarul.
  
  Potrivit Agerpres, care citeaza surse medicale, in luna ianuarie, cel putin trei sibieni au mers zilnic la
ortoped pentru a-si pune in ghips mainile sau picioarele. Din cele 200 de cazuri, mai bine de 80 au spus
ca au alunecat pe gheata de pe trotuar sau strada.
  
  Politistii au dat opt avertismente patronilor unor magazine din cartierele sibiene, pentru ca nu au curatat
trotuarul din fata, iar inspectorii primariei au inmanat si ei 200 de instiintari scrise in centrul istoric si
avertismente tot pentru a-i constientiza pe localnici sa curete gheata de pe partea carosabila.
  
  Daca nu isi matura trotuarul de zapada si nu inlatura gheata din fata casei, pentru o persoana particulara
cea mai mica amenda este de 50 de lei, iar in cazul unei firme de 150 de lei, a precizat, pentru Agerpres,
Mirela Gligore, purtator de cuvant al Primariei. 
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