
\&quot;Razboiul \&quot; localurilor continua la Medias
Deputatul democrat-liberal Gheorghe Roman a desfiintat pur si simplu joi, in cadrul unei conferinte de
presa, hotararea consilierilor locali din Medias referitoare la programul de functionare a localurilor din
centrul istoric al Mediasului. Parlamentarul mediesean a declarat ca inainte de a lua o asemena decizie,
alesii locali trebuiau sa se informeze asupra altor situatii de acest gen din alte orase. in plus, Gheorghe
Roman a spus foarte clar ca in cazul in care functia i-ar fi permis, ar fi anulat pe loc o asemenea decizie.
"Vreau sa va spun ca am aflat ieri de aceasta hotarare si m-a surprins. M-a surprins pentru ca in opinia
mea, atunci cand vrei sa iei o astfel de hotarare, trebuie sa te uiti cu coada ochilor si la vecinii tai sa
spunem din Sighisoara, Sibiu si de ce nu, si la cei din Biertan, localitati care sunt cunoscute pentru modul
in care promoveaza turismul. Sigur, eu sunt de acord ca in centrul orasului trebuie pastrata linistea si
ordinea publica, dar pentru acest lucru eu spun ca avem institutii ale statului care trebuie sa isi faca
datoria. Daca functia mi-ar permite, acum as anula aceasta hotarare a Consiliului Local. imi exprim totusi
speranta ca intors la Medias, domnul primar va analiza situatia creata si va gasi calea cea mai potrivita
pentru ca ambele parti sa fie multumite ", a spus Roman. 
  
  Va reamintim ca la la inceputul acestei saptamani, consilierii locali din Medias au adoptat o hotarare
prin care stabileau orarele de functionare ale tuturor localurilor de alimentatie. in respectiva hotarare,
alesii locali au stabilit ca localurile din centrul istoric al Mediasului vor functiona pe timpul verii pana la
ora 23, iar in timpul sezonului rece pana la ora 22. 
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