
La Boita - Fumatul pe strada - strict interzis
<i>Boitenii sunt primii romani care au intrat in Uniunea Europeana. Asta datorita unei hotarari a
Consiliului Local, care scoate in afara legii fumatul pe strada. Astfel, comuna sibiana este singura
localitate din tara care a adoptat aceasta hotarare. Localnicii, dar si trecatorii, sunt atentionati la fiecare
colt de strada de cate o placuta pe care scrie "Interzis fumatul pe strada!". </i><br />  <br />  Comuna
sibiana Boita are, de peste o jumatate de secol, o particularitate unica in Romania - localnicilor le este
interzis cu desavarsire sa fumeze pe strada. Acest lucru este chiar "legiferat" printr-o hotarare a
Consiliului Local si, mai mult decat atat, incalcarea respectivei dispozitii este sanctionata cu amenda de
pana la zece milioane de lei vechi. Chiar si cei aflati in tranzit sunt instiintati de reglementarea respectiva,
deoarece sub fiecare placuta cu denumirea strazii este postata o alta care atentioneaza ca "fumatul este
strict interzis". Masura transanta a fost adoptata, din cauza posibilitatii iminente de izbucnire a
incendiilor.<br />  "In urma cu 53 de ani, pe strada Traian s-a declansat un incendiu devastator, care a
mistuit absolut toate casele din zona, inclusiv pe cea parinteasca. Cauza incendiului a constituit-o o tigara
aprinsa aruncata la intamplare de un consatean, chiar daca si atunci fumatul era interzis. Si, asta, nu
dintr-un capriciu al autoritatilor ci, pentru ca era cunoscut faptul ca satul Boita, asezat pe malul drept al
Oltului este �bantuit�, tot timpul anului, de curenti de aer care, in cazul izbucnirii unui incendiu fac
aproape imposibila localizarea si lichidarea lui. Asa s-a intamplat si in vara anului 1953, atunci cand desi
au fost mobilizati aproape toti localnicii, nici o gospodarie de pe strada Traian nu a mai putut fi salvata de
flacari", marturiseste Ioan Neghina, unul dintre batranii satulu. De altfel, chiar si primarul comunei Boita,
Nicolae Mohor recunoaste ca pentru localnici focul  reprezinta cea mai mare frica. "Nu am cunostinta ca,
in ultima jumatate de secol sa se mai fi produs vreun incendiu, cat de mic, in sat. Oamenii sunt extrem de
responsabili si, totodata precauti. Chiar si atunci cand respectiva localitate facea parte din punct de vedere
administrativ, de orasul Talmaciu, consilierii satesti s-au straduit de fiecare data sa convinga autoritatile
asupra necesitatii mentinerii interdictiei de a se fuma pe strazile din Boita, nerespectarea sa, fiind,
intotdeauna aspru sanctionata. Cel putin, din acest punct de vedere, comuna noastra este prima din
Romania care a intrat in Europa", se mandreste primarul din Boita.<br />  <br />  Stefan MARES<br />  
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