
Ultima �trunire a CL, legislatura 2000-2004
 Joi, de la ora 14, va avea loc ultima sedinta a ceea ce a mai ramas din Consiliul Local ales la 4 iunie
2000 de sibieni  Dintre cei 25 de consilieri alesi acum patru ani, doar 13 mai sunt in Consiliul Local 
Singurul proiect de pe ordinea de zi de poimaine este proiectul local de dezvoltare durabila pentru
urmatorii ani.
  
  Consilierii locali se vor intalni, joi, la ultima sedinta a Consiliului Local Sibiu ales in 4 iunie 2000, ori ce
a mai ramas din el. Aproape jumatate din ceea ce au votat sibienii acum patru ani, adica 12 din 25 de
consilieri, nu se mai regasesc in forul legislativ local.
  Consilierii nu prea au treaba, poimaine, pentru ca pe ordinea de zi exista un singur punct, nici acela
urgent, dar se intalnesc de dragul de a bifa si de a lua inemnizatia. 
  
  Primarul Klaus Johannis spune ca s-a plictisit de textele electorale ale colegilor consilieri si, din acest
motiv, a hotarat ca sedinta sa nu aiba loc in ultima joi din luna, ci cu o saptamana mai devreme, iar pe
ordinea de zi sa fie doar doua puncte: 1. aprobarea planului de dezvoltare a municipiului si 2. intrebari ?
interpelari.  "Am decis sa fie un singur proiect, pentru ca nu vreau ca sedinta sa fie folosita de unii colegi
pentru a-si face campanie electorala. Oricum, la ultima sedinta a fost un numar mare de proiecte si putem
sa ne permitem sa nu discutam probleme tehnice. Agenda 21 este un proiect suficient de important ca sa
se expuna opiniile electorale inainte de alegeri" , a declarat primarul Klaus Johannis.
  Cum nici acest proiect nu era de un interes foarte ridicat, deoarece putea fi foarte bine insusit si dupa
alegeri, singurul motiv pentru care mai are loc sedinta este bifarea acesteia si atragerea indemnizatiei de
2,5 milioane de lei pentru cei 25 de consilieri locali.
  
  Din mandatul viitor, consilierii care vor fi realesi vor avea mai putini colegi, deoarece, potrivit legii, la
numarul de locuitori al municipiului Sibiu vor fi doar 23 de consilieri locali. 
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