
Maria Garleanu a depus juramantul in Consiliul Local
Maria Garleanu este, de ieri, cel mai nou consilier local al Sibiului. Primul punct pe ordinea de zi a
sedintei ordinare de ieri a fost incetarea mandatului lui Hans Klein, care si-a dat demisia la finalul lunii
trecute, dupa care, consilierii, cu majoritate de voturi, au aprobat validarea mandatului reprezentantului
FDGR.
  
  Maria Garleanu a citit textul juramantului cu mana pe biblie, dupa care a fost felicitata de primarul
Klaus Iohannis.
  
  Noul consilier, care reprezinta formatiunea majoritara in CL, lucreaza in cadrul Parohiei Evanghelice.
  
  Consiliul Local Sibiu are in componenta 23 de consilieri, dintre care 14 ai FDGR, patru ai PDL, trei ai
PSD si doi ai PNL.
  
  36 de proiecte
  
  Consiliul Local a aprobat ieri, in total, 36 de proiecte. A fost stabilita taxa de 50 lei pentru divortul prin
acordul ambelor parti, si au primit votul consilierilor cateva proiecte prin care s-au actualizat
documentatiile tehnice si economice pentru proiectele cu finantare europeana din cadrul Planului Integrat
de Dezvoltare Urbana.
  
  Tot ieri, consilierii au aprobat doua hotarari, prin care s-au stabilit ultimele proceduri pentru retragerea
primei transe din cadrul imprumutului de 11,5 milioane euro, pe care Sibiul l-a luat de la BERD. Cu
aceasta prima transa, in 2011 incepe constructia unui pod peste Cibin si modernizarea a 12 strazi, lucrari
pentru care procedurile de licitatie sunt in derulare.
  
  1.000 de hectare fond forestier
  
  Consiliul Local a aprobat si aderarea Municipiului Sibiu la Asociatia de proprietari de terenuri agricole
si silvice ale comunelor Şura Mare, Slimnic si Vurpar, asociatie unde Sibiul pune la dispozitie un fond
forestier si de vanatoare de 1.41 de hectare.
  
  Potrivit statutului, asociatia este non-profit si are ca scop obtinerea dreptului de a gestiona fonduri de
vanatoare, prin atribuire directa.
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