
Fiscul sibian - sediu nou de 9,5 milioane euro
Fara fast si fara taieri de panglici, dar cu colegi din judetele limitrofe si cu seful de la centru. Asa s-a
inaugurat noul sediu al Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Sibiu. Dupa 17 ani, timp in
care s-au investit 9,5 milioane de euro, finantistii au la dispozitie acum un sediu modern, care indeplineste
toate normativele europene in materie.
  
  De asemenea, contribuabilii vor sti exact unde si cui trebuie sa se adreseze atunci cand au treaba la Fisc,
pentru ca la parter exista un birou de informatii. La fiecare etaj exista plasme, pe care se succed imagini
cu fotografiile angajatilor, numele lor si functia, astel incat contribuabilul sa stie exact pe cine cauta sau -
de ce nu - cui sa faca o reclamatie.
  
  La inaugurarea noului sediu a fost prezent si seful ANAF, Sorin Blejnar, care s-a declarat incantat de
spatiu, dar si de dotari. Acesta le-a urat colegilor sai de la Sibiu " cat mai multi ani, cat mai multi bani si
incasari cat mai mari ". " il felicit pe domnul director, in primul rand si am sa va spun si de ce. L-am
intrebat cat la suta din cladire era finalizata atunci cand a devenit director (n. red. 2005). Mi-a spus ca
doar 30%. Dansul a reusit sa fie tenace si sa ne convinga pe noi, la Centru, sa ii alocam sumele necesare
pentru acest sediu. Pe mine m-a convins sa ii dau doar un milion ", a spus Sorin Blejnar, presedintele
ANAF.
  
  De 3 ori mai mult spatiu
  
  Cladirea noua este de 3 ori mai spatioasa decat cea veche, care va deveni, in curand, Şcoala de Buget
Finante si Vama. Potrivit directorului Grigore Popescu, daca sumele vor fi alocate, cladirea se poate
reabilita pentru ceea ce este nevoie in aproximativ un an. Daca vechea cladire avea o suprafata de 3.700
de metri patrati construiti, cea noua are 9.872,22 mp. " Pentru cladirea veche, pentru a deveni Şcoala de
Buget Finante cu restaurant si spatii de cazare avem nevoie de circa 3 milioane de lei. in afara de asta,
ne-ar mai trebui pentru un lift si pentru mansardarea podului existent ", a spus Grigore Popescu.
  
  Potrivit directorului, investitia totala in cladirea noua este de 9,5 milioane de euro. Din aceasta suma,
2.699.715 euro reprezinta lucrarile efectuate in perioada 1993 - 2004, iar diferenta de 6.746.084 euro
reprezinta investitia din perioada 2005 - prezent. 
  
  Dupa 17 ani, cladirea a devenit functionala. Directorul DGFP Sibiu isi mai doreste un lucru, insa, in
afara Şcolii de Buget Finante si Vama: " Mi-as dori sa le conving pe colegele mele de la ghiseu sa
zambeasca ", a spus directorul. 
  
  Cei care doresc sa viziteze noul sediu al Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu pot face merge
joi, 26 august, intre orele 10 si 14 la Ziua Portilor Deschise. Vor putea vizita tot, mai putin tezaurul si
casieriile.
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