
Sibiul, fara arhitect sef. Laschescu a demisionat
Arhitectul sef interimar al Sibiului a decis sa demisioneze, fara sa anunte motivul. Primarul i-a acceptat
demisia.

 "Nu vreau sa comentez", a fost singura replica a lui Dorin Laschescu referitoare la gestul sau, facut in
scris acum doua zile. Demisia lui Laschescu din aceasta functie vine la un an de la cea a lui Szabolcs
Guttmann, fostul arhitect sef al orasului, care a demisionat din functie in urma neintelegerilor cu primarul
Sibiului. Laschescu, din calitatea de sef al Serviciului de urbanism si amenajare a teritoriului l-a urmat ca
interimar, iar acum trei luni declara pentru Sibiu Standard ca, in conditiile organizarii unui concurs, si-ar
depune candidatura pentru a deveni arhitect sef plin al Sibiului. Concursul nu a fost, insa, o prioritate
pentru primarul orasului. Klaus Johannis spune ca nici acum nu este o urgenta. "Am primit si acceptat
demisia. Nu am luat, inca, o hotarare asupra celui care va ocupa acest post vacant, in cursul zilei de azi
sau de maine voi nominaliza o persoana in acest sens. Cererea de demisie este foarte scurta", a spus
Johannis, care a recunoscut ca motivele pot tine atat de chestiuni personale, cat si profesionale. "Tehnic,
nu este posibil sa desemnez viitorul arhitect sef interimar din afara Primariei", adauga Johannis.

 Prin demisia lui Laschescu, Sibiul intra in grupul oraselor cu traditie in lipsa unei persoane care sa ocupe
aceasta functie. Remuneratia mica in comparatie cu posibilitatile de castig ale unui arhitect,
constrangerile si responsabilitatile numeroase, fac din acest post unul deloc dorit de arhitectii cu
experienta. "E important ca oamenii sa doreasca sa miste ceva. Multumirea lucrului bine facut sa
compenseze remuneratia redusa", a incheiat Johannis.
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