
Cindrea: primele doua proiecte, puse in practica in 80 de zile de mandat
Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea a prezentat ieri, in timpul conferintei de presa
saptamanale, primul bilant al activitatii sale, spunand ca, in mai putin de trei luni ale mandatului sau, a
realizat doua din cele 20 de proiecte strategice.
  
  "Ma bucur sa-i anunt pe sibieni, ca am reusit sa realizam primele doua din cele 20 de proiecte strategice,
in mai putin de trei luni. Asa cum am promis, sanatatea, Spitalul Clinic Judetean Sibiu, Spitalul
Orasenesc de la Cisnadie, reprezinta pentru mine prioritatea zero. La Spitalul Clinic Judetean Sibiu am
inceput stingerea datoriilor, prin alocarea a 2,2 milioane de lei pentru achitarea cheltuielilor cu utilitatile,
in perioada septembrie - decembrie 2012. Tot pentru Spitalul Clinic Judetean am alocat bani pentru
dotarea cu aparate de aer conditionat, in fiecare salon cu capacitate foarte mare si mare si vom monta
geamuri termopan pentru pacientii Sectiei Clinice de Infectioase, aceasta fiind prima modernizare
serioasa facuta aici in ultimii 22 de ani", a spus Ioan Cindrea.
  
  El a explicat ca din cele 20 de proiecte strategice, a realizat cu ajutorul echipei din Consiliul Judetean si
al consilierilor judeteni, primele doua - redeschiderea Spitalului Orasenesc din Cisnadie si deschiderea
primei piete volante gratuite pentru producatori, Piata Ţaraneasca Transilvania.
  
  "Primul meu proiect strategic a fost redeschiderea Spitalului Orasenesc din Cisnadie. Peste 40.000 de
cetateni din Cisnadie si imprejurimi au asteptat un an `i jumatate sa se redeschida Spitalul Orasenesc din
localitate. Data de 1 septembrie a insemnat o premiera pentru judetul Sibiu si nu numai, deschiderea
primei piete volante gratuite pentru producatori, Piata Ţaraneasca Transilvania", a anuntat presedintele
Consiliului Judetean Sibiu.
  
  De cand a ajuns la conducerea Consiliului Judetean, Cindrea a incheiat un protocol de colaborare cu
Universitatea "Lucian Blaga", in urma caruia, studentii vor avea ocazia sa faca practica in conditii reale
de munca, tine audientele miercurea, de la ora 10.00, la parterul institutiei, in Centrul de Informatii pentru
Cetateni si a incheiat primul protocol de colaborare cu Mitropolia Ardealului, prin care vor fi ajutati
sibienii neajutorati din sate, comune si orase.
  
  Birou la Medias pentru persoane cu handicap 
  
  De ieri, intre orele 09.00-15.00, cetatenii cu handicap, din Medias, se vor putea duce la sectia Directiei
de Asistenta Sociala (DAS) Medias, de pe Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 11 (intrare din str.
Aurel Vlaicu). 
  
  Peste 4.000 de cetateni cu handicap din nordul judetului, nu mai trebuie sa se deplaseze in municipiul
Sibiu, ci se pot adresa Directiei de Asistenta Sociala Medias. 
  
  Astfel, martea din prima si a treia saptamana din luna, acesti oameni beneficiaza de un serviciu de care
au nevoie, la Medias.

Cuvinte cheie: cisnadie  medias  municipiul sibiu  sanatate  transilvania  universitatea  ioan cindrea
spitalul clinic judetean sibiu  lucian blaga  consiliului judetean sibiu  consiliului judetean  termopan
miercurea  judetul sibiu  consiliul judetean  mitropolia ardealului  presedintele consiliului judetean sibiu
conditionat  gratuit  sibienii  audiente  directiei de asistenta sociala medias  persoane cu handicap  2012

Pagina 1 / 1

\
\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cisnadie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/medias
https://www.sibiul.ro/cauta/1/municipiul+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sanatate
https://www.sibiul.ro/cauta/1/transilvania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/universitatea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ioan+cindrea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/spitalul+clinic+judetean+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/lucian+blaga
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliului+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/termopan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/miercurea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/judetul+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mitropolia+ardealului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele+consiliului+judetean+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/conditionat
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gratuit
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibienii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/audiente
https://www.sibiul.ro/cauta/1/directiei+de+asistenta+sociala+medias
https://www.sibiul.ro/cauta/1/persoane+cu+handicap
https://www.sibiul.ro/cauta/1/2012

