
Topul celor mai harnice sotii
Noile declaratii de avere ale persoanelor publice din judetul Sibiu nu aduc mari schimbari, cel putin in
ceea ce-i priveste pe cei care si-au actualizat declaratiile de avere. De aceea, ZIARUL de Sibiu a decis sa
va prezinte un top al sotiilor celor mai cunoscute personaje publice ale judetului.
  In aces top conduce detasat sotia senatorului PSD Viorel Arcas. Angajata a sucursalei Medias a BCR,
Mariana Arcas a avut in 2006 un salariu total de exact 87.638 de lei (peste 870 de milioane de lei vechi).
In plus, sotia senatorului Viorel Arcas a si vandut actiuni BCR in valoare de 56.272 de euro. Rezulta ca
Mariana Arcas a contribuit la bugetul familiei, in 2006, cu peste 280.000 de lei (2,8 miliarde de lei
vechi).
  Urmatoarea sotie cu venituri considerabile este cea a senatorului din partea PC, Ilie Stoica. Dupa cum a
scris acesta in declaratia de avere, Iuliana Stoica a avut anul trecut venituri de 100.000 de lei (un miliard
de lei vechi) din activitati agricole. In comparatie cu aceasta suma, salariul anual al Iulianei Stoica pare
nesemnificativ - 484,8 lei pe tot anul. 
  Tot din spectrul social-democrat vine si ocupanta locului trei in topul celor mai harnice sotii ale
personalitatilor publice sibiene. Angajata a Ministerului Afacerilor Externe, Carmen Podgoreanu a avut,
in 2006, venituri de aproximativ 70.000 de lei (700 de milioane de lei vechi). In schimb, sotul Radu
Podgoreanu a fost nevoit sa  "subziste" .
  Angajata in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Carmen Podgoreanu a realizat, anul trecut, in urma
activitatilor diplomatice, venituri de 16.250 de euro plus 13.000 de lei, ceea ce inseamna un total de
aproximativ 70.000 de lei (700 de milioane de lei vechi). In schimb, deputatului PSD Radu Podgoreanu
se pare ca nu i-a mers foarte bine, din moment ce sustine, in propria declaratie de avere, ca la Parlamentul
European a fost nevoit sa  "subziste" .  "In calitate de euro observator am primit de la Parlamentul
European 133 de alocatii zilnice pentru acoperirea cheltuielilor de cazare si subzistenta pe perioada
participarii la lucrarile Parlamentului European, in valoare de 36.442 de euro" , remarca in declaratia de
avere Radu Podgoreanu.
  
  Donatie de 20.000 de euro
  
  Un alt fost euro observator este Ovidiu Gant, reprezentant al FDGR. Sotia acestuia, Sorina Gant a
castigat din salariul de biolog 10.000 de lei, de sapte ori mai putin decat sotia lui Podgoreanu. Impreuna
cu sotul ei, insa, Sorina Gant a beneficiat anul trecut de o donatie de 20.000 de euro, de la Dumitru Gant.
In plus, deputatul Ovidiu Gant este imputernicit si peste un cont deschis tot in 2006, de fix 10.000 de
euro.
  
  Investitii de 3.600 de lei
  
  Printre putinele personaje publice care au reusit sa puna ceva deoparte si in 2006 se numara Raluca
Turcan, deputat independent. Din salariul de 44.940 primit in urma activitatii de deputat, Raluca Turcan a
pus deoparte 3.600 de lei, intr-un fond de investitii sau echivalent, deschis la ING. Raluca Turcan a mai
castigat anul trecut 2.400 de lei din activitatea de cadru didactic la Universitatea Romano-Germana din
Sibiu. 
  Mai putin castigate sunt sotiile executivului din Primaria Sibiu, in comparatie cu primele locuri din top.
Salariul de profesor al lui Carmen Johannis, sotia primarului Sibiului nu apare in noua declaratie a
acestuia, insa conform celei din martie anul trecut, salariul respectiv era de aproape 13.000 de lei. Carmen
Johannis isi completeaza veniturile din chirii, in suma egala cu sotul ei - 8.139 de lei pentru spatiul de pe
Balcescu 29 si 9.712, pentru cel de pe Somesului 13.
  Sotia viceprimarului Eugen Mitea are un salariu anual de 12.9000 de lei, in timp ce sotia lui Eugen
Cioruga a castigat 9.600 de lei pe anul 2005, din functia de asistenta medicala la Spitalul municipal.
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  Cea mai incalcita avere
  
  Cea mai fulminanta ascensiune si, totodata, cadere de avere pare sa fie cea a familiei primarului
Mediasului, Daniel Thellmann (foto medalion). Conform declaratiei acestuia data la inceputul lui 2006,
Sofia si Daniel Thellmann au reusit, in 2005, sa deschida nu mai putin de patru noi conturi, in care au
depus aproximativ 320.000 de euro. Pe langa acestia trebuie adaugat un nou cont deschis inca din 2000,
in care erau 30.000 de euro. Total, 350.000 de euro, in conditiile in care familia Thellmann vanduse, in
2005, bunuri de aproximativ 272.000 de euro. In schimb, in declaratia de avere data la inceputul acestui
an, familia Thellmann are o avere de numai aproximativ 154.000 de euro. Suma este mai mica decat cea
declarata in urma cu un an chiar daca in declaratia primarului au mai aparut doua noi conturi nedeclarate
cu un an in urma - unul de 35.000 de lei, deschis la BCR Medias in 2000 si unul  de 50.000 de lei, deschis
la BRD in anul 2005. Castigurile Sofiei Thelmann, in 2006, au fost de aproximativ 66.000 de lei, din
chirii in special, iar primarul Mediasului a avut un salariu anual de 28.800 de lei.
  
  Traian DELEANU
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