
Prefectul Ovidiu Sitterli s-a intalnit cu reprezentantii scolilor de soferi din Medias
intalnire importanta miercuri la sediul Primariei Medias. Prefectul judetului Sibiu, Ovidiu Sitterli, s-a
aflat in municipiul de pe Tarnava Mare unde a participat la o intalnire cu reprezentantii scolilor de soferi
din oras si zona. intalnirea a fost initiata de senatorul social democrat Viorel Arcas, care a primit
numeroase sesizari din partea reprezentantilor scolilor de sofer care reclamau perioada de timp mult prea
mare intre sustinerea probei practice dupa cea teoretica. Cei de la scolile de soferi spun ca au fost cazuri
cand au trecut chiar 90 de zile intre cele doua probe. in aceste conditii, senatorul Viorel Arcas a initiat
intalnirea dintre prefectul Ovidiu Sitterli si reprezentantii scolilor de soferi din Medias si zona de nord a
judetului Sibiu pentru rezolvarea acestei probleme. La finalizarea sedintei, unde au participat aproape toti
proprietarii scolilor de soferi din municipiul Medias, prefectul Ovidiu Sitterli a declarat ca se va incerca
micsorarea substantiala a perioadei dintre proba teoretica si cea practica, respectiv la doua-trei saptamani.
  
  Proba teoretica, la Medias
  
  Mediesenii care sustin proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere ar putea scapa de
deplasarea la Sibiu. Prefectul Ovidiu Sitterli, a declarat ca analizeaza foarte serios infiintarea destul de
curand a unui punct de lucru la Medias, care sa preia atat documentele candidatilor, dar si pentru
sustinerea probei teoretice.
  
  Mediesenii care sustin proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere ar putea scapa de
deplasarea la Sibiu. Prefectul Ovidiu Sitterli, a declarat ca analizeaza foarte serios infiintarea destul de
curand a unui punct de lucru la Medias, care sa preia atat documentele candidatilor, dar si pentru
sustinerea probei teoretice.
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