
Medias: Primaria arunca in strada 100 de oameni
Aproximativ 40 de familii care locuiesc intr-un bloc de pe strada Luncii din Medias s-au adunat marti
seara in jurul orei 19.00 in fata primariei din oras pentru a protesta fata de iminenta lor evacuare. 
  Administratia locala a decis sa ii evacueze din locuinte, pe motiv ca acestea trebuie renovate si apoi date
ca locuinte sociale celor aflati pe listele intocmite in aceasta toamna. 
  
   "O sa murim de frig"  
  Cei peste 100 de medieseni au cerut timp de jumatate de ora o intrunire cu primarul Daniel Thellmann,
pentru a purta un dialog legat de aceasta situatie. Sorin Pampea, locuieste cu sotia si copilul in respectivul
imobil si spune ca nu are unde merge daca primaria il arunca in strada.  "Muncesc ca necalificat la o
fabrica din oras si salariul nu imi permite sa platesc o chirie de peste 100 de euro pentru o locuinta" , a
spus medieseanul. El s-a mai plans ca, daca familia sa va fi data afara, vor ajunge sa doarma in strada si
sa moara de frig.  "O sa fac greva foamei, si eu, si alti oameni care stau aici, chiar in fata biroului
primarului Thellmann. Nu are nimeni mila de noi. Unii dintre vecini spun ca mai bine se arunca in fata
trenului decat sa moara de frig. Suntem disperati" , a mai spus Sorin Pampea. 
  
  Pentru saraci 
  Cu toate ca oamenii se opun plecarii din respectivul imobil, ei vor trebui sa elibereze apartamentele,
deoarece aici vor incepe lucrarile pentru refacerea imobilelor. Primarul Daniel Thellmann le-a spus
protestatarilor ca, in blocul in care locuiesc momentan, va fi aplicat in viitor, dupa renovare, conceptul de
locuire asistata. Locuintele vor fi repartizate familiilor cu o situatie materiala precara. 
  
  Viceprimarul spune ca e ilegal 
  Viceprimarul Teodor Neamtu a declarat ieri pentru  "Evenimentul zilei"  ca familiile care au protestat in
fata Primariei Medias locuiesc acolo ilegal si ca ele au fost avertizate oficial inca din primavara acestui an
asupra intentiei municipalitatii de evacuare a lor.  "Cei care locuiesc in imobilul de pe strada Luncii stau
ilegal acolo. Aceasta nu inseamna ca noi, ca reprezentanti ai Primariei Medias, nu avem in vedere
rezolvarea problemei lor" , ne-a declarat Neamtu. 
  Acesta a continuat spunand ca majoritatea locuitorilor din blocul in cauza au mutatie in Medias, dar din
diverse motive nu mai au unde locui.   "Li s-a pus in vedere inca de anul trecut ca blocul unde locuiesc va
fi supus unui program de reabilitare, urmand ca locuintele astfel castigate sa rezolve o parte din
problemele lor" , a adaugat viceprimarul de Medias. 
  El a dat asigurari ca primaria are in continuare in vedere solutionarea problemei locative a acestor
oameni. In paralel, blocul respectiv trebuie eliberat astfel incat cel care a castigat licitatia sa inceapa
organizarea de santier in vederea demararii lucrarilor" , a explicat adjunctul primarului Daniel
Thellmann.
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