
Taxiurile, "marul discordiei" intre primar si prefect
Taximetria este un lucru foarte important pentru Sibiu si sibieni, spune primarul Klaus Johannis, care se
declara multumit de mersul lucrurilor la acest capitol. Johannis nu considera preturile curselor
piperate, si nici nu-i grabeste pe taximetristi sa-si vopseasca masinile in galben. Situatia nu este, insa, pe
placul reprezentului Guvernului in judet. 
  
  Ultima sedinta a Consiliului Local a iscat scantei intre reprezentantii Primariei si ai Prefecturii sibiene.
Consilierul prefectului Ariton, Dan Nanu, in acelasi timp si consilier local, le-a explicat colegilor sai ca
"institutia Prefectului nu este de acord cu taraganarea si amanarea la nesfarsit a termenului in care
taximetristii sibieni sa isi vopseasca masinilie in galben complet si ca proiectul propus, ieri, spre
aprobare, legat de aceasta problema, nu il multumeste pe reprezentantul Guvernului in teritoriu". Cel care
"s-a aprins" a fost chiar primarul Klaus Johannis, care i-a spus lui Nanu ca, in cadrul sedintei, acesta
reprezinta Consiliul Local si nu pe prefectul Ariton. Ba mai mult, Johannis i-a propus consilierului PD
ca, atunci cand prefectul Ariton este nemultumit de ceva sa vina si sa ia parte la sedintele de CL. "Daca
prefectul are ceva de spus sa vina la sedintele de Consiliu Local sa ne zica. Dumneavoastra (n.r. Dan
Nanu) nu reprezentati aici institutuia prefectului si nici o alta institutie, iar daca prefectul se opune acestei
hotarari de CL sa ne motiveze in fata", a spus Johannis.
  Cu toate eforturile reprezentantilor Prefecturii care s-au zbatut pentru ca acest proiect sa "pice",
consilierii locali au decis ca taxiurile sa fie vopsite in galben complet pana la inceputul anului viitor, iar in
conditiile in care aceasta problema nu se poate rezolva pana atunci, nu este exclusa posibilitatea
amanarii. 
  
  Taximetristii au timp, pana in ianuarie anul viitor, sa-si vopseasca masinile in galben.
  
  Marian CRACIUN
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