Blocuri ANL noi.....gardul si leopardul sunt tot la fel
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Pe un site de stiri din Maramures a aparut ieri stirea ca la noul bloc ANL din Sighetu
Marmatiei, de pe strada Faget, s-a facut receptia la 30 de locuinte pentru tineri. Lucru laudabil
de altfel, terminarea blocului fiind mult prea mult asteptata de cei care au nevoie de acele
locuinte. Dar nu scrie cine a facut receptia din partea primariei Sighet, - ca ma gandesc ca
trebuie sa fie cineva implicat in asta, nu? - ca atunci cand vom vedea ca blocul incepe sa isi
arate defectele sa stim cine e de vina pentru receptia facuta in pripa. Ca si toate celelalte
blocuri ANL din Sighet, cu siguranta si acesta va avea defecte si hibe ascunse care vor aparea
la primele ploi mai puternice sau la inceputul sezonului rece cand locatarii - in caz ca vor ajunge
sa le ia in primire pana atunci - vor descoperi ca pe sub usi si geamuri cam bate vantul si intra
frigul. Si vor descoperi ca nu au presiune la apa rece, ca apa calda e calda, dar e rece de fapt.

Si ceea ce nu scrie nicaieri e faptul ca langa bloc exista deja o ,,echipa,, de vreo 5 caini fara
stapan care abia asteapta sosirea noilor locatari care sa le dea si lor un pic de atentie. Si nu
scrie nicaieri ca de la drumul national si pana la intrarea in ,,curtea,, blocului este drum de tara,
iar in fata blocului este pamant plin de baltoace si gropi. Probabil receptia nu include si starea
exterioara a zonei, pentru ca nu intereseaza pe nimeni asta. Sau o sa le faca cine trebuie, dar
altadata, dupa ce locatarii se vor fi saturat sa tot umble prin gropi si baltoace. Intr-un stat
civilizat cand vorbesti de receptia unei lucrari te referi la faptul ca totul este gata, inclusiv terenul
din jurul constructiei. Probabil ca terenul intra in ,,stapanirea,, primariei locale, dar oare nu
trebuia sa isi dea si ea interesul ca terenul sa fie adus la standarde normale la timp?

Ca peste tot in Romania...si aici functioneaza vorba cu gardul si leopardul...Doar ca la Sighet
leopardul are fata de caine.
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