
Sava: `prea multi angajati la Primarie`. Johannis: `prea putini`
Livia Sava, consilier local din partea PD-L, a pus sub semnul intrebarii numarul de angajati din cadrul
Primariei Sibiu si din serviciile subordonate acesteia. "Am constatat ca sunt 1605 posturi, din care 188
sunt posturi vacante. In perioada 1996 - 2000, Primaria avea sub 50 de angajati. Nu stiu daca toate
serviciile din cadrul Primariei au crescut numarul de angajati pe masura muncii depuse", a spus Livia
Sava. Ea a si dat cateva exemple. "In cadrul Politiei Comunitare sunt 300 de posturi. Poate nu e mult, dar
la Politia Municipiului Sibiu, la Ordine Publica, sunt 150 de angajati. Deci, cu atatea persoane angajate ar
trebui ca in Sibiu sa nu avem nicio problema. La fel, la Fondul locativ sunt 28 de angajati. Avem si
societatea Urbana care face aceleasi servicii. Va rog sa luati in vedere si pozitia noastra, mai ales in ceea
ce priveste posturile vacante, referitoare la economiile care s-ar putea face pentru ca avea bani pentru
strazi si alte investitii", s-a adresat Livia Sava conducerii administratiei locale. Primarul Klaus Johannis a
tinut sa ii raspunda reprezentantei PD-L, lucru care se intampla rareori in cadrul sedintelor Consiliului
Local. "Nu sunt de acord cu ideile dumneavoastra de principiu, iar in ceea ce priveste referirile
dumneavoastra precise, acestea au date fie inexacte, fie false. E adevarat, avem aproximativ 1.400 de
angajati, in total. Insa acest lucru arata ca in comparatie cu inceputul anilor `90, domeniile de acoperit au
devenit mai multe si mai complexe. Politia Comunitara se ocupa de ordine publica, politia statului nu se
ocupa de acest lucru. In plus, Politia Comunitara este responsabila si de paza unor obiective, de
partrulare, dar are si echipe de interventie care au intervenit benevol si au prins hoti. Dupa parerea mea,
isi face treaba in mod exemplar si din pacate nu avem bani sa angajam mai multi. Cat priveste Serviciul
locativ se ocupa de locuintele sociale, iar Urbana de toate celelalte spatii care au o alta destinatie decat
cea de locuinta. Prin urmare, activitatea acestora nu se suprapune, cel mult putem spune ca au activitati
complementare", a replicat Johannis. Administratie tip Dacia, nu Mercedes In cadrul sedintei Consiliului
Local de azi, el a adaugat ca Primaria Sibiu are prea putini angajati. "Daca vrem sa ne dam seama de sunt
multi sau putini angajati trebuie sa facem comparatia cu alte orase, de exemplu cu cele infratite cu Sibiul.
Landshut, din Bavaria, este un oras de 80.000 de locuitori, fata de cei aproape 200.000 ai Sibiulu.
Primaria de acolo are 2.000 de angajati. Rennes, o localitate de 220.000 de locuitori, are un sistem
centralizat si, cu toate acestea, are peste 4.000 de angajati la Primarie. Suntem mult sub dimensiunile
unui aparat administrativ european. Din pacate, prin reducerile de personal in mod pausal impuse de
Guvern, noi trebuie sa avem un aparat administrativ de tip Dacia, nu Mercedes, Peugeot sau Citroen", a
completat primarul Johannis. El a facut referire si la Directia Arhitect sef, unde numarul posturilor
vacante este foarte mare, din caza deciziei Guvernului de a bloca angajarile in cadrul administratiei
publice. "Din 45 de posturi, doar 15 sunt ocupate. In a doua jumatate a anului trecut s-au mai pensionat
trei persoane si nu putem angaja pe altii in locul lor. Este gresit ca nu putem angaja personal pe banii
nostri, ai sibienilor. Si sa nu ramana nimeni cu impresia ca am creat posturi pentru a ne afla in treaba.
Oamenii de aici, din Primarie, merita sprijinul tuturor consilierilor locali", s-a mai adresat Johannis
alesilor locali. In cadrul sedintei Consiliului Local de joi au fost votate, in unanimitate, statutul de functii
si organigramele tuturor serviciilor subordonate Primariei Sibiu.
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