
Scandal � Salvamont Sibiu
Cei peste 30 de membri ai Asociatiei Salvatorilor Montani, care sunt si voluntari ai Serviciului Public, au
decis sa rezileze contractul cu Salvamontul, cu promisiunea ca nu vor ezita sa intervina in cazuri
extreme. Ei il acuza pe directorul Salavamont, Nicolae Mustea, de proasta administrare a fondurilor
primite de la Consiliul Judetean. De cealalta parte, Mustea respinge acuzatiile si e de parere ca acestia nu
sunt de neinlocuit.
  
  Salvamontistii spun ca tensiunile au aparut in urma cu doi ani. In cadrul unei conferinte de presa,
voluntarii s-au plans ca Mustea nu foloseste asa cum ar trebui banii veniti de la Consiliul Judetean (CJ).
Acestia mai sustin ca directorul Salvamont Sibiu prefera sa tina echipamentele noi deoparte, decat sa le
dea celor care isi risca viata pe munte.  "Am decis sa renuntam, definitiv, la contractul de colaborare cu
Salvamontul. Asociatia va mai interveni doar in cazuri de accidente montane, dar numai in cadrul
Asociatiei. Totodata, vom incerca sa oferim o alta alternativa Serviciului Public" , a declarat Virgil
Grosaru, presedintele Asociatiei Salvatorilor Montani din Sibiu. Voluntarii sibieni au de gand sa mearga
la Consiliul Judetean cu o contraoferta. Acestia solicita ca ei sa preia fondurile, sa le administreze si sa se
ocupe de toate serviciile pe care Salvamontul le ofera in prezent.  "Anul trecut au fost acordate
Salvamontului 2,7 miliarde de lei vechi, iar, anul acesta, 3,7 miliarde, bani care au fost prost administrati"
, precizeaza Virgil Grosaru. 
  De cealalta parte, directorul Salvamont Sibiu, Nicolae Mustea spune ca banii primiti de la CJ nu au fost
suficienti si ca nimeni nu este de neinlocuit.  "Daca ei vor rezilia contractul, in preavizul de 15 zile, voi
gasi alti voluntari, pentru ca mai sunt oameni buni care nu sunt in Asociatie" , contraataca directorul
Salvamont Sibiu. 
  
  ACUZATII. Membrii Asociatiei Salvatorilor Montani il acuza pe directorul Salavamont Sibiu, Nicolae
Mustea, de proasta administrare a fondurilor primite de la Consiliul Judetean.
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