
Partidele nu trec testul zapezii
" In Sibiu nu mai ninge de trei zile. Desi legea spune ca fiecare trebuie sa isi deszapezeasca trotuarul din
fata casei-firmei, cel mai bun exemplu il dau sediile partidelor politice de pe strada Fabricii (PD-L si
PNL). Daca treci prin fata acestor sedii, ai toate sansele sa iti rupi capul pe gheata`, ne scrie un cititor,
facand referire la sediile PNL si PD-L de pe strada Fabricii. La fata locului, exact cum a scris cetateanul.
" Ar trebui sa luam o lopata, o matura sa dam zapada si gheata din fata`, spune si senatorul PNL Minerva
Boitan, care intra in sediu ajutata de un consilier, pentru a nu cadea.
  
  Primarul Klaus Johannis da un sfat celor care cad din cauza proprietarilor lenesi: " Sa-i dea in judecata`.
Si a dat exemplul tarilor vestice. " Oamenii care si-au rupt acolo picioarele au mers in instanta si au cerut
daune. Iar valoarea acestora este destul de mare. Prin urmare, oamenii de acolo isi curata trotuarele nu
pentru ca da primarul amenzi, ci pentru a nu lasa sa isi rupa cineva picioarele in fata casei lor. In Sibiu
sunt destul de multe trotuare curatate, dar si multi proprietari care nu au inteles ca e bine sa curete
zapada. Sunt destul de multi sibieni care s-au obisnuit sa nu tina curatenia pe strada`, a spus primarul.
  
  Sediile partidelor din zona centrala sa prezinta mult mai bine. Bulevardul Nicolae Balcescu este bine
curatat, astfel ca sediile PSD si PD-L sunt ferite de posibile acuzatii. In luna ianuarie, cel putin trei
sibieni au mers zilnic la ortoped, pentru a-si pune in ghips mainile sau picioarele.
  
  Daca nu isi matura trotuarul de zapada si nu inlatura gheata din fata casei, pentru o persoana particulara
cea mai mica amenda este de 50 de lei, iar in cazul unei firme de 150 de lei.
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