Corpurile de iluminat din parcul Grădina Morii din Sighet, distruse. Pagube de 95 milioane lei
Sâmbătă, 17 Martie 2018 08:47 -

Distrugerea bunurilor publice din oraşele Maramureşului nu este o noutate pentru nimeni.
Sunt unii dintre maramureşeni mai supăraţi pe viaţă şi atunci îşi varsă frustrările pe băncile din
parcuri, pe indicatoarele de circulaţie sau pe orice altceva care le pică la îndemână şi care
poate fi distrus.
Dar sunt şi maramureşeni pentru care distrugerea acestor bunuri
publice, în care s-au investit sume însemnate de bani, se face just for fun. Aşa s-a întâmplat
recent la Sighetu Marmaţiei, unde corpurile de iluminat din parcul Grădina Morii au fost distruse.

“Năzdrăvanii cei cu pistoale cu bile au atacat de această dată corpurile de iluminat din parcul
Grădina Morii, unde au distrus cam tot ce se putea împușca. Nu știu de ce acești curajoși nu își
găsesc adversari pe măsura sau puterea lor, ci aleg niște biete corpuri de iluminat sa le fie
adversari. S-a deschis un dosar de distrugere a bunurilor publice de către Politia Municipiului
Sighetu Marmatiei și apelam și la cetățenii municipiului sa ne ajute sa punem mâna pe acești
vajnici luptători cu corpurile de iluminat.Ultima lor aventura de la Gradina Morii ne-a costat 95
de milioane de lei”, a spus primarul Horia Scubli.

“Avem peste 4000 de corpuri de iluminat pe o retea de peste 200 de km de strazi…este
inacceptabil sa ne gandim ca putem sa pazim corpurile de iluminat.De vina sunt cei ce fac
aceste lucruri, parintii ce le-au dat o asemenea educatie….si in final noi cei ce-i toleram…Politia
a declanșat o ancheta in acest sens ți cred ca este doar o problemă de zile să-i vedem pe
năzdrăvanii ninja!!!”, a adăugat primarul Sighetului.

Sigheteni revoltaţi

Odată făcute publice aceste informaţii, sighetenii au venit cu soluţii, iar unii au dat vina pe
Poliţia Locală, că nu îşi face treaba. “Ce face poliţia locală? Au acolo ghiretă, iar acum nu este
aşa frig, să păzească. Tot aşa şi pe centru aruncau ghivecile frumoase de flori şi poliţia locală
nu o găseai”, spune Gheorghe.
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