
Ministrul Borbely, nemultumit de constructori
Firmele de constructii care au prins contracte cu statul roman vor trebui sa isi “recupereze"  muncitorii
de pe santierele din strainatate. Lucrarile de infrastructura vor fi din ce in ce mai multe, iar “migratia" 
de la un santier la altul trebuie incetata. Aceasta a fost principala idee enuntata, la Sibiu, de ministrul
delegat pentru lucari publice si amenajarea teritoriului, Lazlo Borbely. Reprezentatul Ministerului
Transporturilor, Constructiei si Turismului a controlat si cateva santiere din Sibiu, dar s-a si informat
despre problemele de infrastructura din judet,
  
  Lazlo Borbely a anuntat ca ridicarea celor 120 de apartamente din cartierul sibian Tilisca a fost,
deocamdata, sistata, din cauza procesului de retrocedare a terenului pe care a inceput constructia. “Am
oprit lucrarile pentru ca au aparut doua cereri de retrocedare a terenurilor din acest cartier. Pana nu se va
clarifica totul, din pacate, lucrurile vor stagna"  a declarat Borbely. 
  Oaspetele s-a intalnit, ieri cu primarul municipiului Sibiu, Klaus Johannis, dar si cu reprezentanti ai
Prefectrii, cu toti primarii din judet, cu consilierii judeteni si cu parlamentarii de Sibiu. Ministrul delegat
pentru lucrari publice si amenajarea tetritoriului a mai pus pe tapet probleme legate de aductiunile de apa,
pietruirea si asfaltarea drumurilor, construirea salilor de sport, construirea locuintelor ANL, a locuintelor
sociale, reabilitarea terminca a cladirilor, dar si despre elaborarea planurilor de urbanism si cadastru.
Imediat dupa discutiile de la Consiliul Judetean, ministrul a vizitat cateva obiective din Sibiu, printre care
Sala de sport a scolii Generale  "Mihai Eminescu" , de pe str. Ostirii si blocurile ANL {trand 2 si Tilisca
3. Lazlo Borbely a dezvaluit, la Sibiu, si unul dintre proiectele majore ale anului viitor, conform caruia
fiecare oras din Romania va beneficia de cate un bazin de inot, olimpic sau de agrement, dupa caz. “Nu se
stie exact ce fel de bazin va fi construit la Sibiu, deoarece inca nu am facut o astfel de clasificare" , a mai
precizat ministrul. 
  
  Teodora GHEORGHIU
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