
Investitie de sase milioane de lei pentru amenajarea a opt parcuri, in judetul Sibiu
Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a anuntat, joi, ca se vor investi sase milioane de lei pentru
amenajarea a opt parcuri in judetul Sibiu, scopul fiind cresterea calitatii vietii si atingerea standardului
european de 26 de metri patrati de verdeata pe cap de locuitor, pana in anul 2013.
  
  Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca se vor investi sase milioane
de lei pentru amenajarea a opt parcuri in judetul Sibiu, in localitatile Marpod, Seica Mare, Blajel, Avrig,
Medias, Loamnes, Pauca si Nocrich, transmite corespondentul Mediafax.
  
  "Primariile trebuie sa aiba un studiu de fezabilitate, sa aiba terenul in proprietate, sa ne prezinte unele
date in ceea ce priveste zona in care este, pentru ca trebuie sa fie intravilan. Am vazut eu acum discutiile
care sunt pe la tot felul de emisiuni. Eu de ce sa stau drepti si sa explic de ce am dat bani pentru 600 de
parcuri in ultimii trei anis Adica, intr-o comuna, unde s-ar putea sa nu aiba infrastructura de apa, nu sunt
copiis Nu sunt copii care sa mearga sa se joace in conditii civilizate intr-un parcs Care este problemas Nu
este o investitie mare", a declarat ministrul Mediului.
  
  Potrivit acestuia, sunt zone din Romania unde exista suficienta verdeata, dar sunt multe zone unde "sunt
probleme", mai ales in zona urbana, iar de aceea Ministerul Mediului va deschide, in 2011, o sesiune de
proiecte pentru amenajarea de parcuri doar pentru orase.
  
  Laszlo Borbely a precizat ca media pe tara, in acest moment, este de noua metri patrati de verdeata pe
cap de locuitor, iar in zona urbana doar cinci metri patrati, in conditiile in care, pana in 2013, Romania
trebuie sa atinga media europeana si sa aiba 26 de metri patrati de verdeata pe cap de locuitor.
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