
Noul manager al Casei de Cultura a Sindicatelor: Sa fie caldura!
Silvestru Tomuta este de patru luni manager al Casei de Cultura a Sindicatelor si promite ca pentru
inceput, cel putin va fi mai cald. Daca in anii trecuti ne-am obisnuit sa inghetam la spectacole, se pare ca
iarna aceasta lucrurile vor sta mai bine. `Vom avea o iarna calda, si vom da mai mult drumul la gaz. O
factura intr-o luna de iarna pe noi ne costa 10.000 de lei. Dar suntem dispusi sa primim spectatorii in sali
incalzite si confortabile` a mai spus managerul Casei de Cultura.
  
  Pentru reabilitari majore deocamdata nu sunt bani. Asa ca schimbari se fac incet si cu investitii reduse.
`In primul rand am regandit organigrama. Avem un compartiment financiar, unul cultural si unul
administrativ. Fiecare are atributii clare. Din pacate postul de referent cultural inca nu l-am ocupat din
motive financiare, dar sper sa o facem in curand`, spune Silvestru Tomuta.
  
  Dupa ce a stat zece ani inchisa si biblioteca se va moderniza. Spatiul a intrat intr-un proces de
igienizare, iar un grup de voluntari de la Liceul Agricol, fac trierea celor 30.000 de volume, o parte dintre
ele urmand sa fie donate scolilor din judetul Sibiu.
  
  Nu toate contractele existente la preluarea postului au fost pastrate de noul manager. `Am reziliat
contractul cu restaurantul de la subsol. Una dintre cele mai mari probleme ale mele sunt debitorii. Acum
caut pe toate caile legale, posibile sa recuperez banii Casei de Cultura. Am incheiat de curand un contract
cu Clubul Kapital, care se va deschide in sediul nostru din 6 decembrie`, mai adauga managerul Casei de
Cultura.
  
  Dupa o intrevedere cu primarul Klaus Johannis, Tomuta spune ca a primit tot sprijinul din partea
primariei, impreuna cu care Casa de Cultura intentioneaza sa faca o puternica promovare a programelor
culturale judetene. `Pentru mine primeaza evenimentele culturale judetene. Aceste vor avea sprijinul
nostru, la fel cum au de exemplu si Clubul Amicii Muntilor si corul Cedonia. In societatea romaneasca
trebuie sa sprijinim lucrurile bune, sa taiem raul de la radacina si sa mergem incet, incet mai departe`, a
mai declarat Silvestru Tomuta.
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