
Noile locuinte pentru medici si artisti, blocate intre Minister si ANL. 10% revin evacuatilor
Desi au trecut mai bine de trei luni de la receptia lucrarilor la blocul ANL de pe strada Independentei,
destinat medicilor si tinerilor artisti, locuintele sunt, deocamdata, departe de repartizare. Potrivit
reprezentantilor administratiei locale, cele 95 de garsoniere si apartamente din noul bloc nici nu au fost
transmise catre Primaria Sibiu, situatia lor juridica fiind inca dezbatuta la Bucuresti: banii vin de la
Ministerul Dezvoltarii, blocul intra in proprietatea statului si administrarea ANL, dupa care este
transferat autoritatilor sibiene. Intre Ministerul Dezvoltarii si Agentia pentru Locuinte, lucrurile treneaza,
sustine primarul Klaus Johannis. `Incadrarea juridica nu este lamurita din partea Ministerului Dezvoltarii.
Au intarziat actele intre cele doua institutii, noi am solicitat lamuriri asupra situatiei si lucrurile au
inceput sa se miste, dar inca nu am primit niciun raspuns`, spune Johannis.
  
  Zece locuinte, pentru cei evacuati
  
  Potrivit legilor in vigoare, orice locuinte receptionate de ANL sunt destinate, intr-o proportie de cel mult
20% persoanelor evacuate din casele nationalizate sau care locuiesc in imobile retrocedate. `Prin
hotarare, Consiliul Local Sibiu a decis ca 10% din locuintele din blocul amintit sa fie destinate acestor
cazuri de persoane evacuate sau in curs de evacuare. S-a hotarat ca procentul sa fie de 10% si nu 20%,
pentru ca, in ultimul timp, nu au mai fost date in folosinta multe locuinte pentru tineri`, spune Mariana
Fritzmann, consilier local si presedinte al Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Sibiu.
  
  Vezi care sunt criteriile de impartire a locuintelor ANL de pe Independentei aici
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