
Reabilitarea termica, anul 2011: zero lei pentru sibieni
Si in acest an, suma alocata de Guvernul Romaniei pentru Municipiul Sibiu in cadrul programului
national de reabilitare termica este zero. Spre diferenta de anul trecut, insa, in judet tot vin ceva bani: 1,42
milioane pentru Medias si 337.000 de lei, pentru Avrig. Pentru municipiul Ramnicu Valcea, in schimb, au
fost alocate 5,5 milioane de lei. 
  
  In cadrul Programului national amintit, blocurile comuniste sunt izolate termic cu sprijin de la bugetul
de stat: 50% din fonduri sunt alocate de la Guvern (prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului),
30% din bugetul administratiilor locale, restul de 20% fiind acoperit de asociatiile de locatari beneficiare.

  
  Din 2009, de cand a fost lansat Programul, municipiul Sibiu nu a primit niciun leu. La fel ca in 2010, si
pentru acest an Ministerul a alocat la nivel national 150 de milioane, reprezentand cota guvernamentala
de 50% din plata lucrarilor necesare. 
  
  `Pentru includerea de obiective noi in Programul national, in conformitate cu OUG 18/2009, cu
completarile ulterioare, unitatile administrativ teritoriale trebuie sa transmita la minister sinteza
documentatiei de avizare pentru fiecare obiectiv de investitii (intocmita de proiectant, semnata de
expertul tehnic si auditorul energetic pentru cladiri si insusita de coordonatorul local si asociatia de
proprietari), in vederea obtinerii avizului Comitetului Tehnico-Economic al ministerului. Pana la aceasta
data, Primaria municipiului Sibiu nu a transmis la minister nico solicitare catre Comitetului
Tehnico-Economic al ministerului`, se arata intr-un raspuns al Ministerului solicitat de Turnul Sfatului. 
  
  Reprezentantii Primariei Sibiu admit faptul ca nu a fost trimisa nicio cerere catre Minister.
`Municipalitatea a finalizat inventarierea blocurilor care se pot inscrie in acest program si lucreaza in
prezent la alcatuirea Planului Local de Actiune. Un numar de 55 de asociatii de proprietari si-au exprimat
dorinta de a intra in acest program si au depus solicitarea de inscriere in acest program`, se arata intr-un
raspuns al Primariei Sibiu. 
  
  Asociatii nemultumite 
  
  In mai 2009, Primaria Sibiu anunta ca a inventariat 855 de blocuri care ar putea intra in programul de
reabilitare termica, iar in iunie 2009 a instiintat asociatiile de proprietari cu privire la inscrierea in acest
program. Asociatia CT5/1 a fost printre primele care a depus dosarul la Primarie. `L-am depus de doua
ori, caci ni s-a spus ca nu e bine o formulare, ca nu trebuia «imputernicit», ci «mandatat». Din august
2009, insa, nu am primit niciun raspuns. Imi pare foarte rau, dar suntem foarte dezamagiti`, spune Jeni
Ostafi, presedintele asociatiei amintite. O parte din locatarii acestei asociatii nu au mai asteptat dupa
autoritati si au platit integral lucrarile de reabilitare. `Putini au mai ramas cei care nu si-au izolat
blocurile. Noi am platit, anul trecut, reabilitarea pe scara noastra. In cazul apartamentului meu, a trebuit
sa platesc 1.500 de lei`, mai spune Ostafi. 
  
  380 de apartamente in Medias, 72 in Avrig
  
  Potrivit informatiilor Ministerului Dezvoltarii, cu ajutor guvernamental vor fi reabilitate termic in acest
an opt blocuri in judetul Sibiu (fata de zero anul trecut): cinci la Medias si trei la Avrig. Pentru Medias,
sumele alocate de la Guvern sunt de 1,42 de milioane de lei pentru reabilitarea a 380 de apartamente, iar
pentru Avrig, suma alocata este de 337.000 de lei, pentru 72 de apartamente. 
  
  `Fericitele` orase 
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  Sumele alocate in restul tarii sunt impresionante, in unele cazuri. Lasand la o parte sectoarele Capitalei,
cei mai multi bani sunt alocati municipiului Cluj-Napoca – 8,58 de milioane de lei, care anul trecut a mai
primit alte 20 de milioane, in 2009 suma alocata fiind de peste 28 de milioane de lei. Targoviste, oras cu
100.000 de locuitori, primeste in acest an 6,9 milioane de lei (7,5 in 2010 si 13 milioane in 2009). Pentru
Ramnicu Valcea, cu 115.000 de locuitori, anul acesta sunt alocate 5,5 milioane de lei (1,2 milioane in
2010, respectiv 3,2 milioane in 2009). 
  
  Reabilitarea termica a blocurilor prin acest program national presupune izolarea termica a peretilor
exteriori, inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria accesului in blocul de
locuinte, cu tamplarie performanta energetic. De asemenea, este efectuata termo-hidroizolarea planseului
peste ultimul nivel si izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care exista apartamente la
parter. 
  

Cuvinte cheie: turnul sfatului  primaria sibiu  turism  medias  avrig  cluj-napoca  buia  municipiul sibiu
cluj  valcea  ramnicu valcea  ferestre  judetul sibiu  bugetul de stat  guvernul romaniei  oug  lucrarile de
reabilitare  ministerul dezvoltarii  primaria municipiului sibiu  investitii  tamplarie
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