
Bloc de locuinte sociale inaugurat astazi la Medias
Primarului municipiului Medias, prefectul judetului Sibiu si vicepresedintele Consiliului Judetean,
Constantin Sovaiala au inaugurat astazi 33 de locuinte sociale situate pe str. Luncii, nr.1. 
  
  Aceasta investitie include 33 de apartamente sociale situate la etajele 2, 3 si mansarda ale blocului, 21
dintre acestea sunt apartamente cu 2 camere, iar 12 sunt garsoniere. La parter si etajul I se amenajeaza 50
locuri in sistem rezidential de protectie si recuperare. Astfel, complexul este compus dintr-un centru de
recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap si un ansamblu rezidential de locuinte. 
  
  Valoarea totala a investitiei este de 8,1 miloane de lei, din care municipalitatea a achitat 6,5 milioane de
lei, iar restul finantarii a fost asigurata de catre Consiliului Judetean Sibiu. 
  
  `Am vazut astazi la Medias un lucru minunat de care beneficiaza foarte multi cetateni din acest
municipiu. As dori sa il felicit, in primul rand, pe domnul primar si Consiliul Local, alaturi de Consiliul
Judetean, iar celor care au beneficiat de aceste apartamente le doresc multa sanatate`, a declarat prefectul
judetului Sibiu, Horatiu Racuciu. 
  
  `E o investitie foarte importanta, cred ca astazi este o zi deosebita pentru Medias, sa inaugurezi in
perioada de criza un bloc e un lucru deosebit. Consider ca meritul deosebit il are primarul si echipa din
cadrul primariei care cu totii au contribuit la realizarea acestui obiectiv. Ma uitam la oamenii carora le-am
inmanat cheile si am observat ca de emotii ascundeau si bucuria momentului. Dumnezeu sa le dea
sanatate si si sa se bucure de ceea ce au primit astazi, iar primarul asa cum a promis, sa incerce, sa mai
demareze astfel de investitii`, a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean, Constantin Sovaiala. 
  
  `Ma bucur ca am reusit sa construim inca 33 de locuinte sociale care vor completa patrimoniul
municipiului Medias. Repartizarea locuintelor s-a realizat printr-o hotarare de consiliu anterioara, iar
astazi am inmanat cheile beneficiarilor intr-un cadru festiv. In ultimii sase ani peste 160 de locuinte
sociale au fost construite in municipiul nostru din totalul de 330 existente. Cu toate acestea nu ne vom
opri aici, am solicitat deja la Ministerul Dezvoltarii si Turismului sa ne aprobe si sa ne cofinanteze inca
un bloc cu 44 de locuinte sociale" , a declarat primarul Teodor Neamtu. 
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