
Lucrari de 700.000 lei la Centrul de Plasament Orlat
Cei 102 beneficiari ai Centrului de Plasament Orlat, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu au avut parte, ieri, de oaspeti. Pe la ei au trecut Iordan
Nicola, secretarul judetului Sibiu, Mihaela Tolciu, directorul DGASPC Sibiu, Aurel Gata, primarul
comunei Orlat, Daniela Negrut, directorul Centrului de Plasament Orlat si Lucia Magdoiu, reprezentanta
Clubului Rotary din Sibiu, pentru a inaugura lucrarile efectuate la doua dintre scarile de apartamente ale
centrului.
  
  Reabilitare completa
  
  700.000 lei este valoarea la care s-au ridicat reabilitarile care au constat in refacerea zugravelilor,
pardoselilor, a instalatiilor, suma fiind alocata de la Consiliul Judetean Sibiu. Investitia, care a avut in
vedere scarile 1 si 2 din blocul de locuinte al Centrului de Plasament Orlat, s-a finalizat in decembrie
2013, lucrarile fiind demarate in 2012. La eveniment au mai participat reprezentanti ai Institutiei
Prefectului judetul Sibiu, ai Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala, angajati si voluntari ai
centrului, reprezentanti ai Clubului Rotary si ai comunitatii locale.
  
  Dupa slujba de binecuvantare condusa de parintele Nicolae Rusu, consilier social al Arhiepiscopiei
Sibiului, cei prezenti au vizitat cateva dintre cele 16 apartamente renovate si mobilate, precum si
cabinetul medical care a fost amenajat tot in cadrul acestui proiect. Dotarea cu mobilier a fost posibila in
urma unei donatii a Clubului Rotary, care, in toamna anului trecut, a dotat si blocul alimentar cu
aparatura. Copiii si tinerii, beneficiari ai centrului, le-au multumit celor prezenti la inaugurare, asa cum au
stiut cel mai bine, printr-un program artistic. 
  
  52 de baieti si 50 de fete
  
  Centrul de Plasament Orlat gazduieste, in prezent, 102 copii, 52 de baieti si 50 de fete, care au varste
cuprinse intre 2 ani jumate si 18 ani. Dintre beneficiarii centrului, 21 sunt la gradinita, 78 la Şcoala "Ion
Pop Reteganul " din Orlat, trei dintre micuti avand sub 3 ani, neputand fi inca inscrisi la gradinita.
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