
\&quot;Patru ani de minciuna, patru ani fara realizari\&quot;
Primarul Daniel Thellmann a fost aspru criticat, ieri, de reprezentantii PSD Medias.
 Una dintre erorile comise de conducerea primariei, in opinia social-democratilor din Medias, este "
iresponsabilitatea cu care trateaza situatiile de urgenta si protectia cetatenilor. in conditiile in care in judet
este cod portocaliu la precipitatii, Mediasul n-are inca un echipaj SMURD. Exista o masina echipata
pentru interventii in cazurile de urgenta, masina data de ISUJ Sibiu, dar refuzata de Thellmann fara nici o
explicaaie. Organigrama pentru situatiile de urgenta includea patru medici. Ori organigrama nu exista si
nu exista nici oameni " declara Fanel Mendea, consilier PSD. Social-democratii imputa actualei
conduceri a orasului si inexistenta actiunilor de asfaltare in cei patru ani de mandat si demararea acestora
cu cateva saptamani inainte de campanie. "S-a recurs la o asfaltare superficiala de trei centimetri pentru a
acoperi o suprafata cat mai mare si a induce astfel in eroare electoratul. Ce n-a facut in patru ani vrea sa
faca in cateva zile. A tradat oamenii care l-au ales si ne-a tradat si pe noi. Or, un om care tradeaza o data,
tradeaza de fiecare data ", a declarat Viorel Arcas, presedintele PSD Medias.
 Thellmann este acuzat si de a se fi folosit in campanie de imaginea echipei Gaz Metan Medias, proaspat
promovata in prima liga. " Cat timp a fost primar nu a fost deloc alaturi de noi, i-am cerut sponsorizari,
dar n-am primit niciun fel de raspuns. Iar contributia clubului sportiv fata de primarie a depasit sase mld.
de lei. Acum, in campanie, s-a folosit de imaginea clubului sportiv si a echipei de fotbal, incercand
politizarea aspectului sportiv. intr-o emisiune televizata zilele trecute a promis ca va face instalatie pentru
nocturna si panou de marcaj. Nu avem nevoie de promisiunile lui, in sezonul viitor vom avea inca doi
sponsori puternici pe langa cei actuali, Romgaz si Transgaz ", a declarat Corin Cindrea, presedintele
Clubului de fotbal si candidat pentru functia de consilier local.
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