
Lucrari la azilul din Biertan
Un azil pentru persoanele varstnice, amenajat si dotat dupa ultimele standarde in domeniu. Este una dintre
marile investitii ale Consiliului Judetean Sibiu in nordul judetului, la Biertan. Centrul de Ingrijire si
Asistenta pentru Persoanele Varstnice din Biertan, care acum functioneaza in cladiri vechi de peste 200
de ani si nereabilitate, va avea un nou sediu, dupa ce consilierii judeteni au aprobat in prima parte a
acestui an aceasta investitie. Caminul, in care acum sunt ingrijite cateva zeci de persoane, ocupa trei
cladiri din centrul comunei, doua in proprietatea Consistoriului Bisericii Evanghelice si una a Consiliului
Judetean Sibiu, iar actualele conditii nu mai corespund standardelor. "Am propus presedintelui
Consiliului Judetean, domnul Martin Bottesch, sa ridice acest camin pentru varstnici la iesirea din
Biertan. Domnul presedinte a vazut locul si a spus ca el corespunde din acest punct de vedere. Ne-am
ocupat de trecerea terenului la Consiliul Judetean si de ceva vreme a demarat si investitia propriu-zisa" , a
spus Cornel Ratiu, primarul din Biertan. Noua constructie se va face in intravilanul comunei, pe un teren
de 16.719 metri patrati, aflat in proprietatea centrului, va avea cinci corpuri de cladire, cu toate functiunile
realizate la standarde: spatii de cazare, cabinete medicale si de tratament, spatii administrative, sala de
mese, bucatarie si spatii de depozitare.
  
  
  
  Drumuri
  
  
  
  Un mega-proiect de un milion de euro, care sa rezolve mare parte din infrastructura rutiera a centrului de
comuna si a satelor apartinatoare. La asta viseaza responsabilii Primariei din Biertan, care au identificat o
posibilitate de reabilitare a drumurilor comunale. Proiectul a fost deja depus pentru finantare, iar
autoritatile locale asteapta in aceasta perioada un semnal in privinta finantarii lucrarilor. "Din ceea ce am
inteles, avem un punctaj bun la acest proiect, astfel incat sunt sanse mari sa primim finantarea. Proiectul
este in valoare de un milion de euro si ne propunem refacerea drumurilor comunale prin pietruiri. Este
vorba mai exact de 8,5 kilometri de drumuri" , a mai spus edilul sef din Biertan.
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