
\&quot;Nu ne trebuie apa din alta parte. Noi avem apa noastra!\&quot;
Multi rasinareni sunt nemultumiti. Mai jos, vom reda doar cateva dintre declaratiile de duminica, din
timpul protestului de la pranz. Cu totii, spun ca sunt de acord cu proiectul, dar numai cu o conditie: apa sa
fie a lor, cea din comuna Rasinari. Respecta primarul si au fost de acord cu deciziile pe care le-a luat. Dar
acum se arata dezamagiti. "L-am votat din tot sufletul pe primarul nostru. Şi in 2008, si in 2012. Am fost
multumiti de ceea ce a realizat pana acum. Dar in privinta proiectului cu apa potabila, ne sfideaza de-a
dreptul. Una ne-a promis si alta face acum. L-am invitat sa vina in fata noastra, sa vorbim. Dar nu a venit.
Nici la intrunirea de la camin, nici acum. Oamenii sunt speriati, pentru ca circula tot felul de zvonuri. Ei
vor sa stie ce se intampla daca nu incheie contract cu Apa - Canal pentru bransarea la reteaua noua de apa
potabila. Va ramane sau nu in functiune reteaua veche de apa bruta? Cred ca meritam mai multa
consideratie din partea domnului primar Bogdan Bucur. Şi, daca binevoieste, chiar niste explicatii
lamuritoare referitor la aceste lucruri", a spus o femeie, care a dorit sa isi pastreze anonimatul. De altfel,
sub semnul intrebarii sta si proiectul din 2008. "Primaria Rasinari avea finalizate in 2008 toate studiile si
documentatiile necesare pentru implementarea proiectului privind introducerea apei potabile si a
canalizarii in comuna. Era necesara doar promovarea lui pentru finantare europeana prin Masura 322. Ce
interese a avut actualul primar sa abandoneze acest proiect care a costat circa noua miliarde de lei
vechi?", a adaugat Ioan Trestariu.
  
  
  
  Mostenire de la mosi-stramosi
  
  
  
  Rasinarenii vor sa isi pastreze mostenirea: apa. "Noi avem apa asta de la mosii si stramosii nostri.
Primarul sa isi respecte cuvantul dat pe cablu si ceea ce a scris sub semnatura lui in ziarul Rasinareanul,
din februarie 2014. Daca a uitat, ii reamintesc eu: <>. Ar fi bine sa-si tina cuvantul dat!", a spus Nicolae
Grebenea. De traditia apei tine si tanti Stana. Aceasta este de parere ca apa de la Rasinari este mult mai
buna decat cea adusa din Sadu. "Sa ne lase apa noastra, cu care ne-am pomenit din mosi - stramosi, nu sa
ne-o aduca pe aia rea de la Sadu. Sa ne lase apa noastra! Pana acum nu s-o imbolnavit nimeni de apa asta.
Acuma ne imbolnavim. Sa ne lase apa noastra! Noi am baut apa asta de cand ne stim. Sa ne faca filtre
acolo sus. Dar sa nu ne aduca apa de la Sadu. Noi nu bem apa de Sadu. Noi vrem apa noastra! Eu asta
doresc si asta va fi", a marturisit aceasta. 
  
  
  
  Cer demiterea primarului
  
  
  
  25% din locuitorii comunei Rasinari au semnat pentru demiterea primarului lor. Cererea a fost trimisa la
Prefectura Sibiu. "intalniri pe tema asta nu s-au facut. O suta de oameni au participat la Consiliul Local.
Daca tinem cont, 100 de oameni, din 4,600, numarul cetatenilor cu drept de vot, este total nesemnificativ.
Ca urmare, trecerea gestiunii Apa - Canal s-a facut fara a tine cont de parerea cetatenilor, ceea ce este o
incalcare a legii 215. Nu suntem de acord cu acest proiect. Tot ceea ce inseamna izvoare, apa, sunt
proprietatea comunei, nu doar a Consiliului Local. Iar toata aceasta gestiune s-a predat pe gratis. Ca
urmare, noi dam gratis si tot noi trebuie sa platim cu bani.
  
  Vom merge pana la capat cu demiterea primarului, care a fost depusa la Prefectura", a explicat
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Paraschiva Carstea, unul dintre participantii la mitingul de duminica. 
  
  Pana acum, rasinarenii plateau 24 de lei anual pentru apa. De acum incolo, daca proiectul intra in
vigoare, vor trebui sa scoata din buzunar 20 de lei pe luna de persoana. Oamenii spun ca nu reprezinta o
problema banii, dar ca vor sa isi pastreze sursa de apa. "Sa faca bazinele exact cum sunt la Orlat. Acolo
este exact ceea ce dorim noi. Trebuie facute bazine pe raul Caselor si pe Strambu", a sugerat Vasilica
Droc.

Cuvinte cheie: sadu  orlat  rasinari  animale  prefectura sibiu  bogdan bucur  primaria rasinari  consiliul
local  consiliului  comuna  chei  filtre  miting  2012
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