
Buget crescut pentru sport
<i>Agentia Nationala pentru Sport a stabilit zilele trecute bugetul pe 2007 ce revine fiecarei directii
judetene in parte. Sibiul va beneficia, dupa aprobarea calendarului competitional pe acest an, de 1,6
miliarde lei vechi, cu 25 % mai mult decat a primit in 2006. </i><br />  <br />  Asteptata cu sufletul la
gura de catre toate institutiile sportive din tara, aprobarea bugetului pe 2007 apartinand Agentiei
Nationale pentru Sport s-a realizat acum cateva zile. Din totalul fondurilor repartizate de Guvern in 2007
sportului, prin organismul tutelar, ANS, 1,6 miliarde ROL au revenit, prin repartizare, Directiei Judetene
pentru Sport Sibiu. Suma totala este, teoretic, cu 25 % mai mare decat in 2006, fara insa a se lua in calcul
inflatia. Din totalul alocat conform calendarului trimis spre avizare la Bucuresti, 600 de milioane lei
vechi se vor indrepta spre organizarea si sustinerea competitiilor sportive si a sportivilor locali (500
milioane pentru sportul de performanta si 100 de milioane sportului pentru toti). Cea mai mare suma
insa, va intra in contul rezervat investitiilor, unde aproape intreaga suma se va directiona spre extinderea
Hotelului Sport, aflat in patrimoniul DSJ Sibiu. ,,Desi poate parea mica, valoarea alocatiilor pentru sport
vor fi suplimentate semnificativ, chiar dublate, din profitul obtinut prin activitatile comericale proprii" , a
precizat Ioan Gligor, directorul DSJ. <br />  <br />  <b>Inca trei nivele la hotel</b><br />  Cel mai
indraznet proiect avut in vedere de actuala conducere a Directiei este extinderea Hotelului Sport cu inca
trei nivele. Stabilimentul ar urma sa beneficieze in mexim doi ani de inca doua etaje, plus o mansarda,
unde vor fi amenajate inca cel putin 26 de camere. Studiul de fezabilitate, deja comandat, plus proiectul
de extindere vor costa 500 milioane ROL, iar constructia in sine se va ridica la aproximativ 450.000 de
euro. Prin aceasta dezvoltare, hotelul ar urma sa-si mareasca capacitatea de cazare de la 36 la 88 de
locuri. De asemenea, proiectul de modernizare prevede largirea bucatariei si a salii de mese, deasupra
acestora urmand a fi amenajate viitoarele birouri ale Directiei pentru Sport Sibiu. <br />  <br />  Bogdan
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