
Locuinte noi de la stat
in plina criza de locuinte si cu un numar tot mai mare de cereri, autoritatile reinvie proiectele imobiliare
intrate in impas.
  in prezent, in judetul Sibiu exista putin peste 1.700 de cereri de locuinte sociale. Numarul lor este in
crestere fata de anii precedenti, numai in 2006 spre exemplu fiind depuse la Comisia Sociala din cadrul
Primariei Sibiu 603 cereri noi. Şi pentru ca proiecte noi intarzie sa apara, autoritatile reinvie proiectele
imobiliare mai vechi. in vizita la Medias de la inceputul saptamanii, ministrul dezvoltarii, lucrarilor
publice si locuintelor, Laszlo Borbely, a anuntat ca in primavara acestui an ar trebui sa se primeasca
avizul proiectarea blocurilor din cartierul Resita II. Prefectul Sibiului, Ilie Mitea, a declarat marti ca in
luna martie ar trebui reluata faza de proiectare si ca in lunile urmatoare proiectul locuintelor sociale de
aici sa refie pus pe picioare. in planul initial al municipalitatii, aici urmau sa fie construite 110
apartamente.
  Un alt proiect de locuinte sociale care va reinvia anul acesta este cel al blocului pentru medici si cadre
medicale de pe strada Independentei. in luna martie va fi reluata licitatia pentru constructia lui, guvernul
incluzand acest obiectiv in lista de finantare pe anul 2008. Imobilul in cauza este situat in apropierea
Spitalului Clinic Judetean Sibiu si aici ar urma construite 95 de locuinte. Imobilul si cei 2.601 metri
patrati de teren au fost trecute in 2003 in proprietatea primariei Sibiu, din cea a Ministerului Sanatatii. in
2004, cladirea a ramas in grija Agentiei Nationale de Locuinte, care ar fi trebuit sa ridice un bloc de
locuinte pentru medicii rezidenti. in planul initial apartamentele erau destinate maternitatii sibiene.
  La inceputul acestei saptamani municipalitatea medieseana a inaugurat un bloc nou de locuinte sociale
in care locuiesc acum 23 de familii. Pentru ca in Medias mai exista inca 228 de cereri pentru locuinte
sociale, Primaria are in plan darea in folosinta a unui alt bloc similar. Cladirea apartine in prezent
Ministerului Administratiei Publice Locale, primaria Medias facand eforturi pentru trecerea ei in
proprietatea Consiliului Local. Reprezentantii Guvernului in teritoriu au promis si ei sprijin.

Pagina 1 / 1


