
Chirii lunare de peste 64.000 de lei
Contractele semnate de administratia locala pentru chiriile scolilor si gradinitelor retrocedate prevad sume
totale de 64.336 de lei, pe luna.

 in momentul de fata, Primaria are semnate contracte de inchiriere pentru noua cladiri in care
functioneaza fie scoli, fie gradinite, imobile care au fost retrocedate fostilor proprietari. in urma
negocierilor cu acestia, din cei 64.336 de lei prevazuti in cele noua contracte, suma platita efectiv noilor
proprietari este de putin peste 20.000 de lei. Diferenta este donata de catre proprietari administratiei
locale, pentru lucrarile de intretinere a imobilelor. in fine, din cele noua cladiri pentru care exista
contracte de inchiriere, unul singur, (imobilul in care functioneaza Gradinita nr. 8 este oferit gratuit
Primariei Sibiu).

 Chiriile au fost stabilite conform reglementarilor legale in vigoare, care prevad preturi fixe pe metru
patrat in functie de zone si de gradul localitatii. Aceste norme nu vor mai avea, insa, efect, dupa trecerea a
cinci ani de la retrocedare, moment in care noii proprietari pot cere orice chirie vor dori sau pot solicita
chiar si evacuarea imobilelor. Potrivit datelor Primariei, din cele 56 de unitati de invatamant din Sibiu, 20
functioneaza in imobile retrocedate sau revendicate. Primul contract de inchiriere pentru un astfel de
imobil a fost semnat in 2007, ceea ce face ca "primul momentul critic" in care noii proprietari pot cere
evacuarea sau marirea chiriei sa fie in 2012.

 Reprezentantii Primariei Sibiu nu sunt, insa, ingrijorati din acest punct de vedere. "Nu s-a pus problema
schimbarii destinatiei. Aceste imobile au structura de scoli si niciun proprietar nu a ridicat problema ca ar
vrea sa schimbe destinatia cladirilor. Eu sunt convinsa ca noii proprietari sunt parteneri rationali de
discutii si nu privesc aceste contracte de inchiriere ca pe o afacere. Nu cred ca vor creste chiriile", spune
Astrid Fodor, viceprimar al Sibiului. Ea sustine ca deschiderea noilor proprietari poate fi vazuta si prin
faptul ca acestia au lasat o parte din chiria lunara la dispozitia administratiei locale, pentru lucrarile de
intretinere.
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