
Trei scenarii pentru Medias. Ce vrea Roman?
De ceva vreme, deputatul PD-L, Gheorghe Roman, da declaratii in care isi exprima dorinta de a candida
la Primaria Mediasului. Locul de primar e ocupat tot de-un pedelist, asa ca daca insista cu dorinta, atunci
nu are decat doua posibilitati: fie renunta, fie candideaza independent sau sustinut de alt partid. A treia
posibilitate, sa candideze sustinut de PD-L este acum imposibila. Mai-marii partidului de la Sibiu au
anuntat ca primarii in functie vor candida din nou pentru un nou mandat. Presedintele organizatiei
municipale Sibiu a PD-L, Cornel Stirbet, sustine ca nu exista niciun conflict in interiorul organizatiei 
Medias a partidului, iar Teodor Neamtu va candida pentru un nou mandat de primar. `Toti primarii in
functie vor candida in continuare si in 2012, iar pentru celelalte localitati, unde nu avem primari, vom
face sondaje de opinie, pentru ca sa desemnam cei mai buni candidati. (…) La Medias, evident vom avea
acelasi candidat. (n.r. Legat de Gheorghe Roman) nu am auzit in partid ca vrea sa candideze, nu stiu daca
ceea ce ati vehiculat dumneavoastra este real sau nu, nu s-a exprimat pana acum ca ar vrea sa candieze.
Exclud`, a declarat Stirbet. Gheorghe Roman spune insa altceva. `Cred ca m-as ocupa mult mai bine din
functia de primar, pentru ca lucrarile respective, de apa si canal, sa fie mult mai bine realizate`, este
declaratia deputatului Gheorghe Roman care au tulburat ultima data apele din politica medieseana.
Primarul Teodor Neamtu spune insa nu are habar ce l-a apucat pe Roman.`Este democratie, trebuie
respectata vointa fiecaruia. Daca asta vrea, asta sa faca. Omul isi face un plan, are un target, nu pot
comenta declaratiile lui. Am de admninistrat un orsa, am atatea planuri incepute, nu ma intereseaza
chestiunile astea. E major, e vaccinat, eu le am pe ale mele`, a raspuns primarul Mediasului, Teodor
Neamtu.
  Si totusi, ce vrea Roman? Exista voci care spun ca declaratiile deputatului nu sunt altceva decat niste
momeli intinse celor din USL, in special lui Viorel Arcas, presedintele PSD Medias. E stiut faptul ca la
Medias USL nu are un candidat cu sanse reale sa castige primaria. Totusi, pentru a nu-i lasa sa se
pregateasca in pace, PD-L-istii ar fi urzit un alt plan. Roman e lasat sa critice primaria si sa negocieze pe
ascuns cu USL pentru le `adormi vigilenta`. Roman ar fi calul troian care sa-i convinga pe acestia ca ar fi
dispus sa candideze independent la primarie. Independent, sustinut de USL Medias. `Nu e un plan realist.
USL va trebui sa aiba candidat in fiecare municipiu din tara. In concluzie, la Medias va trebui propus un
candidat`, spun surse din cadrul PSD.
  O alta posibilitate ar fi aceea a unor reglari de conturi intre oameni de afaceri ai orasului. Despre
Gheorghe Roman se spune ca este un `soldat` loial al presedintelui organizatiei, Florin Muntean. Iar intre
Florin Muntean si directorul Dafora, Gheorghe Calburean ar exista anumite tensiuni. Recentele acuzatii
ale deputatului la adresa primariei ar fi indreptate de fapt inspe Dafora, compania care alaturi de
Gospodarie Comunala se ocupa de drumurile din municipiu. .`Sunt anumite lucruri care pot fi
imbunatatite, insa pentru acest lucru, in anumite moment, trebuie sa fi mai ferm, pentru ca societatea care
receptioneaza lucrarea este a orasului, managerul este numit de Consiliul Local si pot fi controlate
anumite lucruri. In plus, ai oameni in primarie care pot sa monitorizeze si sa verifice lucrarile. Lucrurile
pot fi simplificate, daca iti doresti cu adevarat`, a spus Roman, iar aceasta declaratie, spun unii, ar fi de
fapt un semnal catre Calburean.
  Exista si aici un sambure de adevar. La sfarsitul anului trecut, SC Gospodarie Comunala Medias s-a
aflat intr-o situatie financiara disperata, fiind aproape de incapacitate de plata. Printre cauze: blocajul
financiar dar si faptul ca societatea Dafora care nu ar fi achitat catre Gospodarie Comunala peste un
milion de lei.
  Gheorghe Roman si-a dat lui insusi un termen, finalul anului, pentru a se hotari daca va candida sau nu
la Primaria Medias. `In luna noiembrie voi face un sondaj de opinie real, unul care sa nu ma ma perieze si
sa-mi spuna ca stau foarte bine. Sa-mi spuna realitatea. In urma acestui sondaj de opinie ma voi decide ce
fac. Daca o mare parte din populatia Mediasului imi spune ca ar fi bbine sa candidez la primarie, voi
candidez la primarie`, a anuntat Roman.
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