
Hotel de doua stele pe locul fostului sediu al Fiscului
Sibiul va avea, cel mai probabil, din 2013, o scoala de buget-finante. Aproximativ jumatate din banii
necesari pentru aceasta scoala se regasesc in fisa de buget din 2012. Directorul Directiei Generale a
Finantelor Publice a judetului Sibiu a declarat ca a fost alocata, pentru Şcoala de Buget-Finante de la
Sibiu, suma de un milion de lei si in curand va incepe licitatia pentru aceasta lucrare. 
  
  Practic, anul acesta se va face o modernizare si o recompartimentare a fostei cladiri a Fiscului. Va fi
nevoie si de o cantina si de sali de curs - doua foarte mari si cateva mai mici. Pentru a reusi sa aduca
Şcoala si pe profit, directorul Popescu isi doreste ca in momentul in care cladirea va fi complet refacuta sa
o introduca intr-un circuit hotelier de doua stele. "Acolo ne gandim sa incapa 82 de persoane care se pot
caza zi de zi si as dori, asa cum exista foarte multe hoteluri sau case de sanatate care nu sunt bugetate de
la bugetul de stat, ca sambata si duminica sa il putem agrementa la doua stele. Sa il bagam intr-un circuit
hotelier. La nivelul ANAF sunt peste 29 mii de angajati. Toate modificarile obliga la deplasare undeva in
tara. Numai la Sibiu, anul trecut au fost 15 seminarii. Nicaieri in tara nu exista un spatiu al Finatelor.
Spatiul propus de noi este pentru peste 80 persoane care se scolesc si pot fi si cazate ", a spus directorul
DGFP Sibiu, Grigore Popescu. 
  
  Deoarece suma totala necesara pentru intreaga lucrare nu este alocata total anul acesta, Popescu spune ca
va reamenaja pe interior cladirea si renunta pentru moment la reconditionarea exterioara care va putea fi
facuta anul viitor. De asemenea, nu se va mai face mansardare, ceea ce ar fi implicat montarea unui lift,
care ar fi ajuns la maximum 20 de mii de euro. Pentru o cladire care are mai mult de 4 niveluri, legea
obliga la existenta unui lift.
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