
Aeroportul Sibiu, intre autofinantare si subventie de la Consiliul Judetean
Mai multi consilieri judeteni s-au plans, in sedinta de ieri a CJ, de faptul ca numarul companilor aeriene
care opereaza pe aeroportul sibian este unul desul de "subtire", in ciuda investitiilor masive care s-au
facut in ultimii ani in modernizarea aeroportului. Discutiile au pornit de la o informare privind cheltuielile
si veniturile aeroportului pe primele 6 luni ale acestui an. Iosif Kober, FDGR, a spus ca foarte multi
sibieni pleaca in strainatate de pe aeroporturile din Targu Mures si Cluj, pentru ca ofertele sunt mai bune
decat cele prestate de operatorii de pe Aeroportul International Sibiu. Principala problema o constituie
tarifele practicate de Aeroportul International Sibiu. in replica, Martin Bottesch, presedintele Consiliului
Judetean, a declarat ca daca Aeroportul si CJ scad tarifele, atunci institutia judetului trebuie sa
subventioneze activitatea aeroportului. in acest moment, aeroportul sibian este singurul din tara
nesubventionat, potrivit conducerii regiei, si se autofinanteaza. La randul sau, consilierul PSD Adrian
Besoiu a declarat ca trebuie ca CJ sa se gandeasca la utilitatea aeroportului, astfel incat o parte din
cheltuieli sa fie subventionata in interesul sibianului. in compensare, trebuie sa fie dezvoltata activitatea
de non-aviatie, sustine Besoiu. Cel mai probabil, in perioada imediat urmatoare, conducerea CJ va
organiza o sedinta ordinara dedicata aeroportului sibian, pentru a se gasi solutii pentru aprobarea celor
mai bune tarife de functionare.
  
  in alta ordine de idei, alesii judeteni au aprobat un proiect de hotarare prin care s-a aprobat noua
structura organizatorica a Spitalului Clinic Judetean. Astfel, statia de hemodializa va fi transformata in
Centru de Dializa, prin cresterea numarului de aparate de dializa de la 4 la 9, iar Compartimentul Clinic
Dermatovenerologie va deveni sectie clinica. Prezent la sedinta, Adrian Şanta, managerul Spitalului
Clinic Judetean, spune ca este un inainte. intrebat de alesii judeteni ce se mai stie de clasificarea
spitalului sibian, acesta a spus ca se afla in categoria a doua, facandu-se eforturi mari pentru ca spitalul sa
aiba acest nivel de clasificare. (C.P.)
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