
Sefii din umbra: city managerii
Paul Draghici si Constantin Ciocoiu, la Copsa Mica, respectiv Ocna Sibiului. Alatur de Iosif Moldovan la
CJ, sunt singurii administratori publici din judet.

 Din noul mandat al administratiei locale, in judetul Sibiu au fost angajati primii administratori publici,
adica de manageri profesionisti, carora primarii sa le delege o serie de responsabilitati - de la cele de
ordonator de credite, pana la supravegherea departamentelor primariei sau pregatirea bugetelor locale.
 La Ocna Sibiului, administrator public este Constantin Ciocoiu. La fel ca ceilalti doi colegi din judet,
Ciocoiu a semnat, in urma unui concurs, un contract de management.  Nu oricine poate face administratie
publica in mod profesionist. Primarul trebuie sa vina cu un program politici, iar administratorul public sa
il puna in practica. Inainte, astfel de sarcini erau delegate viceprimarului sau serviciilor de specialitate.
Acum, toti sefii acestor servicii au un coordonator , spune Constantin Ciocoiu. De la primarul Ocnei
Sibiului, Ioan Baltes, Ciocoiu a primit delegatie pentru a fi ordonator de credite sau responsabilitati in
ceea ce priveste pregatirea si organizarea de licitatii.  Foarte important - lumea crede ca administratorul se
substituie primarului. Nu e asa. Fiind un angajat, primarul se poate «descotorosi» de administrator ,
adauga Ciocoiu.

 Primarul din Copsa Mica, Teodor Mihalache, recunoaste ca noul lui administrator public, Paul Draghici,
l-a scutit de multa birocratie.  E un fel de director intr-o firma. Adica face administratie profesionista, e
pregatit in acest domeniu. Am mai mult timp de liniste, in care pot gandi alte directii de dezvoltare ,
spune Mihalache. El considera ca administratorul public mai aduce un avantaj comunitatii.  In cazul
schimbarii primarului, daca ramane administratorul public in functie, primaria functioneaza in continuare
fara sincopele generate de inceputurile oricarui nou primar .

 Cel de-al treilea administrator public din judet este Iosif Moldovan, fost vicepresedinte al CJ timp de
doua mandate. Anul trecut el a fost angajat, iar presedintele Consiliului Judetean, Martin Bottesch, i-a
delegat o serie de sarcini.  Tot ce tine de administratie in CJ am delegat catre domnul Moldovan. Poate sa
semneze si documente de plata, pana la o anumita valoare. Astfel, am mai mult timp sa ma ocup de
proiecte, de strategia CJ si de relatiile cu primariile , spune Bottesch.
 Eu zic ca responsabilitatea este mai mare fata de cea pe care am avut-o pe cand eram vicepresedinte ,
considera Moldovan. Mandatul lui este pe patru ani.
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