
Raportul lui Johannis in 80.000 de exemplare
80.000 de scrisori vor fi expediate luna viitoare sibienilor. in afara de instiintarile de plata la impozite,
sibienii vor avea de citit si un rezumat al raportului lui Johannis.

 Rezumatul raportului de activitate pe 2008 al primarului Sibiului Klaus Johannis va fi distribuit in peste
80.000 de exemplare in cutiile postale ale sibienilor. "Cel tarziu la inceputul lunii februarie, sibienii vor
primi acasa aceasta scrisoare, impreuna cu instiintarea de plata asupra impozitelor care le au de platit
pentru anul 2009. Vrem ca din colaborarea celor doua sa inteleaga sibienii cat de important este ca ei
sa-si plateasca la timp taxele si impozitele, dar, mai ales, sa vada ca acestea sunt directionate intr-o
maniera corespunzatoare", spune Johannis.

 Raportul integral de activitate al lui Johannis pe 2008 este structurat pe 17 capitole si se intinde pe opt
pagini. "Realizarile anului 2008 sunt multe, la fel de multe cum sunt si proiectele pe care le vom demara
anul acesta", isi incepe Johannis raportul. La capitolul Buget, este evidentiat faptul ca din 2000 si pana in
prezent "bugetul Sibiului a crescut de 17 ori, de la 22,5 mil. lei la peste 388 mil. lei" si ca taxele si
impozitele nu vor creste nici in acest an. in ceea ce priveste Turismul, Johannis bifeaza ca realizari site-ul
www.turism.sibiu.ro si DVD-ul trilingv de promovare, strategia pentru restaurarea patrimoniului,
inaugurarea primului tramvai turistic din tara si pozitionarea orasului in diferite topuri turistice.

 La capitolul infrastructura, administratia Johannis aminteste ca in 2008 au fost continuate lucrari la zece
strazi si au inceput alte 37. Viabilizarea Cartierului Tineretului si a Zonei Industriale, plus extinderea
canalizarii in Gusterita si Turnisor si amenajarea a 1.100 de locuri de parcare sunt alte date cuprinse in
raport. Repartizarea a 136 de locuinte ANL, amenajarea unei hale in Piata Obor, noile ghisee ale
serviciilor de Evidenta a persoanei si Stare civila sunt alte date prezentate drept realizari de primar. Noile
trasee Tursib, parcurile, noile cosuri de gunoi, investitiile la Zoo, Baia Neptun si Casa de cultura a
municipiului sunt, de asemenea, prezente in raport.
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