
Prietenii lui Johannis, la Basescu
LA CEREMONIA de decorare a primarului Klaus Johannis, a fostului prefect Ion Ariton, si a
consilierilor locali de catre presedintele Traian Basescu au participat si cativa prieteni ai edilului Sibiului.

  Ceremonia a avut loc pe 28 decembrie, iar in fotografiile de grup oficiale apar, in afara primarului si a
consilierilor premiati, si cei doi fini ai primarului Sibiului - Andreas Huber, proprietarul Autohaus Huber,
si Paul Porr, doctor. in aceeasi fotografie in care in centru sunt Traian Basescu si Klaus Johannis, mai
apare si Werner Keul, managerul si proprietarul WK Group, si Radu Urdea, doctor, fostul lider al UFD
Sibiu. in fotografie, Klaus Johannis este insotit de Carmen Johannis, sotia sa. 
  in poza de grup cu presedintele Traian Basescu mai apare si managerul si proprietarul Ambient, Ioan
Ciolan, singurul sponsor al Capitalei Culturale Europene, prezent la decernarea distinctiilor. 
  in ceea ce priveste consilierii locali sibieni, veniti la primirea decoratiilor, prezenti au fost cu totii, cu
exceptia celor care fac parte din PSD si PNL. inainte de fotografii si o cupa de sampanie, cel mai spiritual
s-a dovedit a fi tot presedintele Traian Basescu, care a glumit cu primarul Klaus Johannis - "Domnule
primar, buna gestionare vine si din faptul ca aveti multe femei in consiliu". 
  Presedintele Basescu i-a decorat pe primarul Sibiului, pe fostul prefect Ion Ariton si 23 de consilieri
locali pentru activitatea din 2007. Traian Basescu a declarat, citat de Mediafax, ca se simte onorat sa ofere
aceste distinctii reprezentantilor unei "administratii locale performante" si a apreciat ca municipalitatea
Sibiului a reusit sa faca un lucru de exceptie pentru Romania in 2007. "Poate ca este momentul sa ne
gandim ca un astfel de efort n-ar trebui sa fie singular. Poate Guvernul - si nu vreau sa fie interpretata ca
fiind o critica - dar poate avea initiativa ca in continuare, in 2008, un alt oras sa devina capitala culturala a
Romaniei", a mai spus Basescu. in opinia sa, un astfel de program ar genera "emulatie" in comunitatile
locale si ar pune in valoare mai bine calitatile umane si valorile culturale.
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