
Gradinita 44 poate ram�e din toamna fara sediu
 Copiii din cartierul Ştrand, ar putea ramane, din aceasta toamna, fara gradinita  Imobilul in care
functioneaza Gradinita 44 a fost revendicat de proprietarul de drept, iar, acum, Consiliul Local plateste
2.000 de euro chirie, pentru ca cei 117 micuti sa poata merge la gradinita  Conducerea Inspectoratului
Şcolar Judetean vrea sa mute sediul gradinitei in noul bloc, care se va construi special pentru dascali si
care va fi finantat de ANL 
  
  Gradinita nr. 44, de pe strada Cristian, ar putea ramane fara sediu, din aceasta toamna. Cladirea in care
functioneaza gradinita apartine unei persoane fizice, care a castigat-o in urma unei revendicari.  "Acum,
pentru aceasta cladire, unde invata 117 copii, Consiliul Local plateste proprietarului de drept 2.000 de
euro chirie, pe luna. Din toamna, contractul de inchiriere expira, iar, daca Primaria nu-l va reinnoi, copiii
nu vor mai avea unde sa mearga la gradinita" , afirma Dorina Urcan, directorul gradinitei.
  Conducerea Inspectoratului Şcolar Judetean vrea sa mute sediul acestei unitatii la parterul noului bloc
construit special pentru dascali si finantat de ANL, care se va construi in curtea Şcolii Generale Numarul
1.  "Problema este ca nu au inceput lucrarile la aceast bloc, iar, daca nu va fi gata, pana la toamna, nu stiu
ce ne vom face" , spune directorul gradinitei. 
  Potrivit inspectorului general Constantin Catrina, in caz ca lucrarile nu vor fi terminate in timp util,
conducerea Inspectoratului va incerca sa gaseasca o solutie avantajoasa, mai ales din punct de vedere
financiar, pentru ca acesti copii sa poata merge in continuare la gradinita.  "Chiria se poate mari sau
proprietarul poate nu mai vrea sa inchirieze imobilul, iar noi nu vrem sa facem presiuni asupra
Consiliului Local. Incercam sa gasim o solutie optima ca lucrarile sa fie terminate la blocul ANL, pana in
toamna" , declara Constantin Catrina.
  
  Claudia BUIDAN
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