
P�tinisul, � voia intereselor
Nimeni nu mai este interesat sa investeasca in statiunea Paltinis, deoarece situatia alambicata a terenurilor
si activelor din statiunea aflata la cea mai mare altitudine din Romania ii sperie. Primarul Klaus Johannis
a declarat in mai multe randuri ca exista investitori interesati sa-si bage banii aici, dar numai dupa ce se
vor clarifica lucrurile.  "Aici este un aspect foarte ciudat pentru noi si de aceea cred ca nu s-au inteles
lucrurile. Partia de schi este in proprietatea marii comune Poplaca, ce o are intabulata drept pasune. Am
avut discutii si i-am rugat inainte sa reinnoiasca contractul de concesiune pentru firma care are
telescaunul si nu au facut nimic de ani de zile sa ne consulte. Acest lucru nu s-a intamplat, iar primarul a
prelungit pentru inca 10 ani contractul cu aceasta firma. Probabil primarii sunt mai periclitati de
presiunile politice decat jurnalistii. Din acest motiv, la ora actuala nu mai exista nici un investitor
determinat sa vina in Paltinis. De aici, am tras concluzia ca noi nu avem nevoie de dusmani, pentru ca noi
stim singuri sa ne dam cu stangul in dreptul" , a declarat Klaus Johannis.
  
  Cu un an in urma, Johannis spunea ca intentioneaza sa demareze doua proiecte pentru ca Paltinisul sa fie
mai interesant pentru turisti. “In primul rand, vom extinde partia de schi, care este neincapatoare, iar o
alta intentie este legata de extinderea unitatilor hoteliere si de alimentatie publica. Pentru aceasta, voi
propune un proiect Consiliului Local. 
  Observ ca exista o anumita asteptare, dar cred ca potentialul este enorm si putem aduce turistii in zona.
Statiunea este la 1500 de metri, dar partii se pot amenaja pana la 2000 de metri. Dezvoltarea Paltinisului
se poate face pe o zona foarte mare, in sus pe versanti" , spune primarul. Cum toate proiectele erau legate
de partie, Paltinisul va trebui sa mai astepte cel putin 10 ani ca sa fie dezvoltat.
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