
Primarii PSD au �v�at de la sefi s�se laude
♦ Primarii PSD sunt de neoprit cand e vorba de lauda, semn ca au invatat din experienta liderilor
partidului ♦ Presedintele Ioan Cindrea nu a putut sa-i mai opreasca pe primarii din comunele Loamnes,
Blajel si Tarnava in darea de seama a celor trei ani si jumatate de mandat ♦ Cel mai laudat primar este
Maria Greavu din Loamnes
  
  In fiecare sambata organizatia judeteana a PSD isi cheama doi-trei primari din comune sa prezinte
realizarile, iar, daca la inceput acestia au fost mai retinuti in laude, acum, in pragul campaniei electorale,
nici chiar presedintele PSD, Ioan Cindrea, nu ia mai putut opri.
  La intalnirea cu presa de sambata, primarii din Loamnes, Blajel si Tarnava au raportat mai bine de o ora
realizarile lor din acesti patru ani, in care au evidentiat fiecare bucatarie de camin reabilitata si unde isi
duce copilul la scoala fiecare familie de olandez, pripasit prin zona.
  Dintre toti primarii, liderii PSD au laudat sambata, actiunile primarului din comuna Loamnes, Maria
Greavu, care este mai apreciata decat majoritatea alesilor locali din partid pentru realizarile sale. 
  Maria Greavu spune ca prioritatile sale au fost atinse in toate satele apartinatoare si ca s-au rezovat
problemele in toate domeniile pe care si-a impartit activitatea.  "Am structurat activitatea pe infrastructura
invatamant cultura, sanatate, administratie publica si dezvoltarea activitatii economico sociale pe raza
comunei Loamnes, iar toate aceste lucruri au fost duse la capat, urmand ca planurile pentru urmatorul
mandat sa le prezint cu alta ocazie" , spune Maria Greavu, sinteza pe care si-a construit darea de seama de
o jumatate de ora.
   "Va fi candidatul nostru pentru comuna Loamnes, cred ca s-a spus cam o treime din cat a facut doamna
primar. Pentru noi la fiecare intalnire, fie ca a avut loc la Sibiu ori la Loamnes sau satele apartinatoare a
fost prilej de bilant si de noi solicitari de ajutor suplimentare. Dar am reusit sa le facem impreuna cu
doamna primar, de la scoli si drumuri am ajutat sa se faca chiar o fabrica cu 150 de locuri de munca ce
este destul de important pentru viitoarea autonomie bugetara. Cred ca oamenii din comuna Loamnes vor
aprecia tot ceea ce a facut doamna primar si o vor alege din nou" , a fost de parere Ioan Cindrea.
  Acesta nu s-a ferit sa spuna ca  "primarita"  este mai dinamica decat multi alti colegi din administratia
locala si mai ales dintre primarii PSD.
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