
Primaria zice "rusinica rusinica"
Unii sibieni nu respecta legea bunului simt decat atunci cand incepe sa ii arda la buzunare. Drept urmare,
primaria a trecut la masuri drastice impotriva celor care depoziteaza gunoaie dupa cum le tuna. Agentii
Politiei Comunitare au iesit la vanatoare iar cei prinsi pe picior gresit se vor trezi de acum la  "gazeta de
perete" , cu numele publicate in presa.  "Pentru a stopa aruncarea gunoaielor in locurile nepermise,
Primaria Sibiu a demarat o campanie de prevenire a comportamentului necivilizat. Vom aduce la
cunostinta publica numerelele de inmatriculare si proprietarii autovehiculelor care arunca deseurile pe
domeniul public sau privat al municipiului" , declara Daniela Costa, consilier asistent in cadrul
Serviciului de Relatii cu Presa al primariei. Primele exemple negative nu au intarziat sa apara. Agentii de
Politie Comunitara au sanctionat pana acum sapte persoane, cu amenzi in valoare de 490 lei, iar o
persoana a fost sanctionata de Directia Tehnica a primariei. Nicolae Cornea a fost prins in timp ce
descarca pe malul raului Cibin resturi menajere. Raul pare sa atraga gunoaiele ca un magnet, pentru ca
dupa acesta, au mai fost prinsi in zona si Daniel Strajel si Marcel Toma, sofer al autoturismului cu
numarul de inmatriculare SB-03-KAT, care au aruncat materiale de constructii. Stefan Contiu a fost
surprins in timp ce depozita deseuri pe strada Carlova Rasplata pentru fiecare a fost cate o amenda in
valoare de 70 lei.  "Aceste actiuni vor continua. Sibienii sunt rugati sa respecte prevederile legislatiei in
ceea ce priveste transportul si depozitarea deseurilor. Deseurile rezultate in urma lucarilor de constructie
pot fi depozitate numai in locul special amenajat in rampa Dealul Daii. Pentru deseurile menajere atat
asociatiile de locatari de la blocuri cat si persoanele care locuiesc la case sunt obligate sa incheie un
contract cu una dintre firmele de salubritate din municipiul Sibiu care transporta si depoziteaza conform
legii deseurile" , a explicat Daniela Costa.
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