
Cindrea modifica strategia judetului pe urmatorii ani
Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu, si prefectul judetului, Ovidiu Sitterli, au prezentat
ieri, intr-o conferinta, punctele cu care vor completarea actualei strategii de dezvoltare a judetului pentru
perioada 2012 - 2016.
  
  Pentru completarea acestei strategii, presedintele Consiliului Judetean spune ca va avea o intalnire cu
consilierii locali, in sedinta de la jumatatea lunii, iar cea de-a doua dezbatere va fi cu reprezentantii
administratiilor locale si cu sefii institutiilor deconcentrate din judet.
  
  "in contextul realitatilor si schimbarilor economico-sociale si politice actuale, atat in tara cat si pe plan
mondial (persistenta criza economica, continuarea procesului de descentralizare, schimbarea conducerii
C.J.S., posibilitatea atragerii de fonduri europene si pentru perioada 2014 - 2020 s.a.), a devenit necesara
revizuirea, actualizarea si completarea Strategiei din 2010 ca instrument de lucru pentru organizarea
activitatilor, prioritizarea investitiilor si gestionarea eficienta a resurselor necesare pentru dezvoltarea
domeniilor de care raspunde direct, instrument care sa fundamenteze dezvoltarea, promovarea si
implementarea proiectelor noi si a celor aflate in derulare ce vor contribui la progresul general al
judetului", se arata in prezentarea strategiei.
  
  Sprijin pentru dezvoltarea parcurilor industriale, promovarea acestora si atragerea investitorilor pentru
crearea de locuri de munca si reducerea somajului in judetul Sibiu, sprijin pentru dezvoltarea si
deschiderea de centre sau depozite pentru achizitionarea, sortarea, pastrarea produselor agroalimentare si
facilitarea dezvoltarii unui centru expozitional - langa Aeroportul Sibiu - pentru intensificare schimburi
economice, dezvoltare mediu de afaceri sunt adaugate la domeniul dezvoltare economica.
  
  Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale si judetene, a podurilor si podetelor si a portilor de
intrare in judet, dezvoltarea activitatilor Aeroportului Sibiu pe traficul de calatori, inclusiv pentru
transport marfuri tip Cargo si extindere si reabilitare infrastructura de apa si canalizare in judetul Sibiu
sunt incluse la infrastructura, iar capitolul sanatate se completeaza cu modernizarea, extinderea si dotarea
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta si modernizarea si dotarea Spitalului de Psihiatrie si a celui de
Pneumoftiziologie si implicarea in parteneriate pentru deschiderea de centre medico-sociale in mediul
rural.
  
  Zile culturale pe cinci zone
  
  La Cultura si Sport apare organizarea Zilelor culturale ale judetului Sibiu in cele cinci zone
etnofolclorice ale judetului Sibiu: Marginimea Sibiului, Ţara Oltului, Podisul Hartibaciului, Valea
Secaselor si Valea Tarnavelor.
  
  De asemenea, implicarea in parteneriate pentru deschiderea de centre culturale la nivel de sat si comuna
care sa cuprinda camine culturale modernizate, biblioteci comunale, cluburi de internet, amenajarea de
terenuri multifunctionale de sport si petrecere a timpului liber in mediul rural, terenuri de joaca pentru
copii in mediul rural, incurajarea miscarii sportive din judetul Sibiu la nivel de liceu, regiune, judet si
valorificarea patrimoniului istoric, cultural si a fondului de carte veche a Bibliotecii Judetene Astra Sibiu
si transformarea acesteia in biblioteca de interes national sunt incluse la acelasi capitol.
  
  Turism pe zone culturale
  
  Promovarea traseelor turistice tematice pe cele cinci zone ale judetului Sibiu - Marginimea Sibiului,
Ţara Oltului, Podisul Hartibaciului, Valea Secaselor si Valea Tarnavelor va face parte din strategie, la
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capitolul Turism.
  
  Tot aici, Cindrea vrea dezvoltarea statiunii balneo-climaterice Bazna, introducerea in circuitul turistic si
clasificarea in statiune de interes national pentru ca astfel aceasta sa poata accesa fonduri europene asa
cum a facut Ocna Sibiului.
  
  Dezvoltarea unor retele sociale zonale de prevenire a institutionalizarii si infiintarea de unitati de
asistenta sociala, incurajarea si sprijinirea furnizorilor privati de servicii sociale, cresterea nivelului de
trai al comunitatilor de romi si al comunitatilor defavorizate prin crearea unei infrastructuri de utilitati si
facilitarea obtinerii unor locuinte sau terenuri in mediul rural si pregatirea profesionala a fortei de munca
la nivelul judetului Sibiu completeaza strategia la capitolele Asistenta Sociala si Resurse Umane.
  
  Ioan Cindrea spune ca aceste puncte ce vor fi adaugate strategiei au acoperire financiara din bugetul
Consiliului, fonduri europene si alte resurse.

Cuvinte cheie: turism  ocna sibiului  bazna  aeroport  marginimea sibiului  aeroportul sibiu  sanatate
sibiul  valea  aeroportul  ioan  ioan cindrea  cargo  somaj  cluburi  consiliului judetean sibiu  consiliului
judetean  sport  sportiv  ion  judetul sibiu  locuri de munca  fonduri europene  astra sibiu  bac  consiliul
ocna sibiu  crearea de locuri de munca  presedintele consiliului judetean sibiu  comuna  spitalului clinic
judetean de urgenta  consilierii locali  petrecere  statiuni  marfuri  criza economica  investitii  folclor
resurse umane  pastrare  descentralizare  amenajare  circuit  lulu  industrial  aliment  aeroportului sibiu
clima  psi  2012
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