Transira versus Tursib

SALARIU MÃRIT, ÎNAINTE DE A FI TÃIAT

Silviu Sîntea, preºedintele Asociaþiei Transira
face acuze grave la adresa conducerii Tursib.
Dupã ce Tursibul a fãcut publicã aprecierea
primitã din partea Uniunii Române de Transport
Public (URTP), Sîntea aratã cã, de fapt,
compania s-a lãudat singurã. Directorul Tursib
este ºi vicepreºedinte al URTP.
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Consilierii locali vor avea de dezbãtut nu mai puþin
de 36 de proiecte pe ordinea de zi a ºedinþei
ordinare de vineri. Proiectele vor fi succedate de
informarea privind situaþia litigiilor având ca obiect
reconstituirea /constituirea dreptului de proprietate
în baza Legii nr. 18/1991. Rãmâne de vãzut dacã ºi
de aceastã datã consilierii vor vota pe bandã
rulantã, ca de obicei.
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SPECIAL

Cazan, „bãtut“
de reportofon
Profesorii, în
stare
excepþionalã.
Profesorii sibieni se aflã
în stare excepþionalã.
Dacã sibienii sunt tentaþi
sã creadã cã aceasta are
vreo legãturã cu starea
de spirit a cadrelor
didactice, profesorii îi
contrazic. „Stare
excepþionalã“
echivaleazã, de fapt, cu
perioada de acalmie
înainte de izbucnirea
grevei generale.

Mircea Cazan a venit repede cu un drept la replicã, prin care se dezice de tot ce a
apãrut în ediþia de marþi, 24 mai, a ziarului Monitorul de Sibiu. Deputatul PNL
neagã cã ar fi vorbit despre situaþia de la ULBS, presat, probabil, de mai-marii
Universitãþii. Înregistrarea deþinutã de reporterul Monitorul de Sibiu, pe care o
gãsiþi pe http://www.monitorulsb.ro/, ºi pe http://www.youtube.com/
watch?v=SHs1YM2xPQA, dovedeºte cã în ziar nu au apãrut informaþii false, aºa
cum spune Cazan.
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LOCAL

Competiþie
reprogramatã
Concursul de sãrituri peste
obstacole „Marele Premiul
al Oraºului Sibiu“ care
trebuia sã se desfãºoare la
sfârºitul sãptãmânii trecute
în Sibiu, a fost reprogramat
pentru sfârºitul acestei
sãptãmâni. Competiþia, care
se va desfãºura la Baza
Hipicã din Sibiu este
organizat de cãtre Asociaþia
Sportivã „Transilvania Stud
Farm“, Federaþia Ecvestrã
Românã ºi
C.S.M.
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