
Klaus Iohannis, premiu de excelenta la Gala \&quot;Zece pentru Romania\&quot;
Pentru ca si-a legat numele de dezvoltarea orasului, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a primit vineri
premiul de excelenta la Gala Regionala Transilvania "Zece pentru Romania", care s-a desfasurat la
Cluj-Napoca. 
  
  Şi primarul Salistei, Dumitru Banciu, alaturi de primarul Aradului, dar si premierul Emil Boc, interpretii
de muzica populara Veta Biris, Dumitru Farcas si Nicolae Furdui Iancu, actorul Dorel Visan si regizorul
Tompa Gabor au fost intre personalitatile din Ardeal premiate la evenimentul organizat si transmis in
direct de Realitatea TV. 
  
  Personalitate unica 
  
  Primarul Sibiului nu s-a aflat in sala Teatrului National din Cluj, dar a intrat in direct in timpul galei
prezentate de Mihai Tatulici, Melania Medeleanu si al carei amfitrion a fost actorul Florin Piersic. 
  
  "Cel mai important merit al primarului Iohannis este acela ca a continuat dezvoltarea culturala a
orasului dupa anul 2007, cand Sibiul a fost Capitala Culturala Europeana. Institutiile culturale ale
orasului, de la Muzeul Brukenthal si pana la Muzeul Astra, festivalurile din oras, atmosfera din oras,
stilul imprimat de Klaus Iohannis Sibiului, toate ne recomanda o personalitate unica. Unica, am scris eu,
ar fi fost si daca ajungea premier al Romaniei", a spus Florin Piersic, moment in care a fost intrerupt de
aplauzele din sala. 
  
  Organizatorii au facut si o mica gluma, si in ciuda distantei dintre Sibiu si Cluj, trofeul a ajuns la
Iohannis in cateva secunde. Tatulici i-a intins trofeul primarului spre ecranul pe care se facea transmisia
in direct, iar in clipa urmatoare Iohannis a scos de sub pupitrul sau un trofeu identic. 
  
  
  Capitala Ardealului, Sibiu sau Clujs 
  
  Iohannis a spus ca este interesant de vazut, impreuna cu Clujul, care este capitala Ardealului, fiind
intrebat de Mihai Tatulici ce proiecte mai are in Sibiu. 
  
  "Sunt destul de multe proiecte pe care le avem si cred ca cel mai important este sa continuam calea pe
care am inceput. Capitala Culturala Europeana a impus Sibiul pe Harta turistica a lumii si, dupa ce am
reusit sa avem, din 2000 pana in 2010, o dezvoltare a industriei sibiene foarte bune, acum credem ca
trebuie sa dezvoltam inca o ramura economica, este vorba de turism, si pe aceasta idee mergem in
urmatorii cativa ani", a vorbit primarul Sibiului, adaugand ca intre planurile administratiei locale se
numara si un centru de congrese, un nou teatru. 
  
  Mihai Tatulici a povestit ca, in drum de la Bucuresti la Cluj a trecut si pe centura ocolitoare a Sibiului si
s-a aratat impresionat. 
  
  "Vreau sa va mai fac un compliment, care este probabil o combinatie de atitudine intre orasul
dumneavoastra si Guvernul Romaniei. Am trait o fericire extraordinara gandindu-ma la dumneavoastra si
la orasul Sibiu, ca am trecut, doamnelor si domnilor, pe centura. E ceva de nu va puteti imagina. N-o sa
mai intre tirurile prin oras, domnule primar, aveti o mare sansa, orasul nu trebuie agresat de nebunele alea
de masini care nu se mai termina. Aveti inca o sansa in plus sa faceti din Sibiu o bijuterie. Ati reusit
oricum", i-a mai spus Mihai Tatulici lui Iohannis. 
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  Banciu - succes de la Piersic 
  
  Primarul Salistei si presedintele Asociatiei Oraselor, Dumitru Banciu, a primit trofeul de excelenta
alaturi de presedintele Asociatiei Municipiilor, primarul Aradului, Radu Falca. 
  
  Piersic le-a intins mina si i-a indemnat pe amandoi sa puna mana pe el caci astfel isi asigura succesul
pentru proiectele viitoare. in discursul sau, Banciu i-a invitat pe romani sa vina sa viziteze Marginimea
Sibiului. 
  
  Cluj-Napoca a fost desemnat orasul in care se traieste cel mai bine pe timp de criza, iar premiul l-a
primit primarul Sorin Apostu. 
  
  Proiectul "Zece pentru Romania" a ajuns in cel de-al saselea an. Gala nationala de la " Ateneul Roman "
se va desfasura pe 15 decembrie, de la ora 20:00, iar in anii urmatori vor avea loc si alte gale regionale la
Iasi, Timisoara, Craiova sau Targoviste. 
  

Cuvinte cheie: muzeul astra  brukenthal  turism  muzeul brukenthal  romania  cluj-napoca  saliste  apos
marginimea sibiului  bucuresti  cluj  populara  harta  teatru  transilvania  sibiul  centura ocolitoare
craiova  iasi  arad  timisoara  emil boc  teatrului national  muzeu  capitala culturala europeana  guvernul
romaniei  centura ocolitoare a sibiului  primarul sibiului  muzica populara  u cluj  centura  proiecte
realitatea tv  klaus iohannis  premierul emil boc  capitala culturala
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