
PNL mai arunc�� joc niste nume, �c�trei pentru Prefectur
Liderii Aliantei continua sa imparta administratia 
  
  La prima prezenta in fata presei dupa ce Alianta a format guvernul, reprezentantii de la Sibiu ai actualei
puteri au aruncat in joc inca trei nume de candidati pentru postul de prefect, dupa ce s-au dat ca avand
sanse egale doar numele lui Ion Ariton de la PD si lui Eftimie Costeiu, de la PUR. 
  Fiecare dintre cele doua formatiuni, PNL si PD, vrea postul de prefect. La aceastea se adauga si
bajbaiala in privinta relatiilor cu PUR-ul. Dupa ce a exclus din start ca PUR-ul sa aiba prefect la Sibiu,
Cornel stirbet a declarat ca este posibil ca, totusi, umanistii sa aiba prefect.  "Nu este nimic concret inca,
in privinta prefectului de Sibiu. Daca ne uitam putin asupra spectrului politic, vedem ca umanistii au
primit postul de vicepresedinte la judet, in timp ce noi nu avem nimic. Partidul Democrat a propus o
singura persoana, pe Ion Ariton, in vreme ce PNL are trei propuneri: juristul Marin Craciun, Gheorghe
Dicu, director la SAFA, de profesie economist, si Mircea Cazan. Cred ca nu este posibil sa avem alte
variante de prefect si subprefect, din moment ce oamenii au votat Alianta in numar mare" , a declarat
Cornel stirbet, in prima faza. 
  Ulterior, dar tot in cadrul zilei de ieri, deputatul stirbet a revenit asupra afirmatiilor si a declarat ca este
posibil ca, dupa negocierile de la Bucuresti, chiar si umanistii sa aiba prefect, in persoana lui Eftimie
Costeiu. 
  
  Doar directorii  "politici"  vor fi schimbati – adica toti
  Problema care se va ridica imediat dupa stabilirea prefectului este numirea directorilor institutiilor
descentralizate. Cornel stirbet mentine linia dictata de Bucuresti si sustine ca institutiile nu vor mai fi
politizate, astfel ca acei conducatori care s-au abtinut de la manifestari de factura politica vor ramane pe
posturi. Mai apoi, liberalul si-a amintit ca toti directorii institutiilor publice au fost partizani ai PSD si, ca
atare, vor fi schimbati din functie.
  Vor fi analizate la sange averile si veniturile acestora din perioada in care au detinut pozitiile de
conducere.  "Sunt actiuni care nu pot fi permise. O sa vedem cine este bogat si cu ce avere a venit la
conducerea acelei institutii si cu ce avere pleaca acum. Sa vedem daca le-a facut corect. O sa vedem cine
a beneficiat de fonduri PHARE si SAPARD si cum s-au adjudecat acestea" , mai spune Cornel stirbet.
  
  Renegocieri cu Johannis
  Copresedintele Aliantei la Sibiu, Cornel stirbet, afirma ca a avut discutii de principiu cu presedintele
FDGR, Klaus Johannis, pentru a stabili noile relatii de pe pozitia celor care detin functia prefectului in
judet, mai ales ca Alianta a contestat sedinta constitutiva a Consiliului Judetean.  "Am discutat chestiuni
de principiu legate de reconstructia Consiliului Judetean, mai ales ca avem un proces pe rol, privind
sedinta de alegere a conducerii acestei institutii. Am avut in discutie si viitoarea colaborare dintre
institutia Prefecturii si cea a Consiliului Local si cel Judetean" , a mai explicat stirbet.
  Nici un sibian nu a fost nominalizat cu certitudine pentru o functie guvernamentala. Sibienii din Alianta
nici macar nu au luat in calcul varianta alegerilor anticipate, fiind mai preocupati de a imparti functii.
Pana acum, singurul apropiat al sibienilor care a ajuns in Guvern este sotul deputatului Raluca Turcan,
Valeriu Turcan, nominalizat pentru functia de consilier guvernamental pe probleme de comunicare.
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