
Oprea i-a luat ?repede? pe Lup si Morar
 Ministrul administratiei le-a cerut autoritatilor judetului sa grabeasca procedura de retrocedare 
Gabriel Oprea spune ca sibienii au lasat-o moale in luna ianuarie fiind pe ultimele locuri din tara 
Prefectul Lup s-a laudat cu rezultatele bune in privinta retrocedarilor, in urma cu doua saptamani, la
sedinta cu vicepresedintele PSD, Şerban Mihailescu 
  
  Liderii PSD Sibiu nici nu au apucat bine sa incheie bilanturile cu care s-au laudat in fata presei sibiene
ca au si fost apostrofati de mai marii de la Bucuresti, care cred ca ar trebui sa se grabeasca in procedura
de retrocedare, pe ultima suta.
  
  Prefectul Mircea Silvestru Lup si presedintele Consiliului Judetean, Constantin Morar au fost dati, ieri,
ca exemple negative colegilor din tara pentru nerealizarile in aplicarea legilor fondului funciar din luna
ianuarie a anului 2004. 
  Gabriel Oprea, ministru delegat pentru administratia publica, le-a cerut autoritatilor de la Sibiu sa
finalizeze procesul de retrocedare si a subliniat ca judetele care aplica mai lent legislatia privind
restituirea terenurilor si padurilor au intrat intr-o monitorizare severa a Executivului. 
   "Nu pot fi tolerate situatiile in care, desi exista hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, cetatenii
sunt plimbati. Chiar daca inca este iarna, si ne apropiem de finalul aplicarii acestor legi, nu e cazul ca
membrii comisiilor locale si judetene sa hiberneze. Nu mai pot accepta indiferenta si nepasarea, care se
manifesta in aceasta privinta si la Sibiu, unde, rezultatele sunt inca necorespunzatoare. Cu ritmul
inregistrat in prima luna a acestui an nu ne putem declara multumiti" , a declarat ministrul Oprea.
  In judetul Sibiu mai sunt de emis 3.000 de titluri de proprietate, dintre care aproximativ 1.000 sunt
cazuri de litigii. Prefectul Mircea Silvestru Lup spune, insa, ca Sibiul si-a indeplinit obiectivul pentru
anul 2003 in ceea ce priveste legea fondului funciar. Pana acum aproximativ 97 la suta din terenul care
trebuie restituit sibienilor a fost dat, iar pentru anul 2004 mai raman doua procente dintre care unu la suta
il reprezinta litigiile.
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