
\&quot;Revolutie \&quot; pe Facebook impotriva inchiderii discotecilor din centrul Mediasului

   Decizia Consiliului Local Medias de a limita drastic programul localurilor de alimentatie publica din
centrul orasului a starnit un val de proteste din partea proprietarilor acestor unitati. incepand de marti,
acestia au lansat o serie de proteste online, Facebook fiind de departe reteaua unde au fost inregistrate
cele mai multe discutii legate de aceasta hotarare. "Poate ar fi indicat sa redirectionam clientii, care
consuma produse impozitabile in Medias si varsa prin urmare fonduri in vistieria urbei, catre localurile
din Sighisoara sau din Sibiu, unde autoritatiile locale au in mod evident o viziune afacerista si de
promovare a oraselor lor mai dezghetata decat cea proprie alor nostri ilustri conducatori, a caror
mentalitate ma sperie, intorcandu-ma cu gandul in era comunista. Adica la zece seara psssst!!! Liniste!!!
Sa nu se auda nici musca!!! De parca nu ar fi si asa suficient de amortit dragul nostru orasel. Pesemne ca
se urmareste sa li se puna un capastru clientilor medieseni, care mai ies in localurile din centrul orasului,
si care - fie vorba intre noi, nu sunt neaparat golani care urineaza prin parcuri si urla cat ii tin plamanii
cand ies dintr-un local, cum s-a invocat ca motiv mai mult decat pueril la dezbaterea de astazi de la
primarie. Toate localurile dispun de toaleta amenajata cu toate gadget-urile tehnologiei moderne, pe care
clientii chiar nu se sfiesc sa le foloseasca, toate localurile au contract cu firme de paza - in mod
obligatoriu - pentru a aplana eventualele conflicte sau pentru a stinge spiritele incinse (asa ceva nu se
intampla zi de zi si nici la cote alarmante fata de alte orase si nici asa acest motiv nu a fost invocat in
niciun alt oras ca motiv de inchidere a tuturor localurilor din centrele istorice seara, nicaieri in lumea
capitalista). Nu inteleg rezonul, rationamentul acestei decizii, mai cu seama in zonele unde chiar nici nu
se deranjeaza vecinii ", a scris proprietarul unui local pe Facebook.  
  
  

   Proprietarii de localuri din centrul Mediasului acuza consilierii locali despre faptul ca pun bete in roate
oricarei initiative private. "E clar ca ilustrii nostri consilieri locali sunt manati de orice altceva decat de
spirit de initiativa comerciala si de suflul de promovare a orasului pe care il reprezinta si despre care se
laudau ca il vor face cunoscut ca oras turistics Cums inchizand tot centruls Poate betonandu-l!s Alungand
orice forma de comert din centru. Poate in curand se va pune o interdictie si pe scosul la plimbare al
copiilor, ca tare mai fac zgomot si ei cand se joaca si tipa de nervi sau de fericire. Poate le punem si lor
botnita. Poate nu ar strica daca unii dintre consilierii si cochetii consiliului local ar da dovada de un dram
de intelepciune si ar iesi la pensie, facand loc unor oameni mai capabili, cu viziuni socio-culturale si
economice mai libertine si mai progresiste, mai adaptate contemporaneitatii, decat gandirea din epoca
utopiei egalitariste si care ar intelege ca dictonul " sa moara si capra vecinului ", numai asa, de ciuda sau
din plictiseala, din lipsa de altceva, ar trebui sa dispara incet, incet, din mentalitatea romaneasca... Ce
inseamna o economie de piata de fapts Ce este spiritul de initiativas De ce se pun mereu bete in roate
micului intreprinzator si de ce se iau decizii care sa nu cumva sa sporeasca confortul clientului nostru,
care e stapanul nostrus Cand vor intelege oare si romanii in general si politicienii in speta cat de simplu
poate fi ca toti sa poata respiras! Regret sa vad in ce se transforma orasul meu, un oras in care m-am
intors sa fiu alaturi de familie, prieteni si sa imi intemeiez si eu o familie, dar ma simt din ce in ce mai des
ca pe o corabie in deriva, care incet, incet, mai ia si apa la bord si e dureros si trist. Distrati-va cat mai
puteti, cat de curand vor expira autorizatiile de functionare ale localurilor din centrul vechi, rand pe rand
si de-atunci, la Taraf TV sau la telenovele cu voi, ce tot atata bantuiala si zbenguiala si viata de noapte in
acest grandios oras care va ofera o sumedenie de alternative de ieseala ... fara numar si la mai mare,
stimate consiliu local!!! ", se mai arata in postarea de pe Facebook.  
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