
Revendicarile lasa sibienii pe drumuri
Municipalitatea a ajuns la fundul sacului cu locuintele, iar sibienii sunt in pragul disperarii. Primarul
Klaus Johannis sustine ca in acest moment nu mai exista spatii locative pentru cei cu situatii deosebite.
Revendicarile si deciziile de retrocedare obtinute de fostii proprietari ai unor imobile din Sibiu sau de
urmasii acestora, au lasat pe drumuri cateva sute de familii. Sibienii care au locuit mai multe decenii in
imbolilele nationalizate de comunisti au fost nevoiti sa plece, datorita faptului ca cei reimproprietariti au
impus chirii enorme sau, pur si simplu, nu au mai vrut sa inchirieze acele spatii. Lucrurile nu stau altfel
nici in celelalte localitati din judet, unde numarul celor care solicita o locuinta a ajuns de ordinul zecilor
de mii. Mai marii judetului se gandesc, acum, la un plan de bataie prin care sa nu ii lase pe sibieni fara
un acoperis deasupra capului.
  
  Sutele de case ridicate in Sibiu, anual, nu sunt nici pe departe suficiente in raport cu cererea de pe piata.
Edilii sibieni recunosc si ei ca, in prezent, sunt intr-un impas, si sustin ca segmentul populatiei sarace, cel
mai afectat de lipsa de locuinte, este reflectat de numarul mare al cererilor pentru acordarea unei locuinte
depuse la primariile unitatilor administrativ teritoriale ale judetului. Cei mai multi dintre solicitanti sunt la
nivelul municipiilor si oraselor. Dar fenomenul lipsei de locuinte nu lipseste nici din mediul rural. Mai
marii judetului exemplifica in acest sens localitati precum Loamnes, Marpod, Brateiu, Sura Mare,
Vurpar, Ludos, Blajel, Mihaileni, Porumbacu de Jos, Valea Viilor, Darlos, Rasinari, Cristian, Altina si
Micasasa, unde mai multe familii au ramas pe drumuri.
  
  Sibiul in pole-position
  In municipiul Sibiu au fost inregistrate, de la inceputul, peste 650 solicitari de locuinte sociale. Pentru o
evaluare corecta a situatiei fiecarui solicitant, Comisia sociala de pe langa consiliul local a audiat un
numar de 600 persoane, carora le-a intocmit fise de evaluare. "In conditiile scaderii masive a veniturilor
populatiei si ale retragerii statului din sustinerea construirii de locuinte s-a ajuns in situatia ca cea mai
mare parte a populatiei urbane care are nevoie de locuinta sa nu dispuna de resursele financiare necesare.
In momentul de fata, Primaria Sibiu se confrunta cu un deficit mare de locuinte raportat la numarul de
solicitari. Singurele case care pot face obiectul unor eventuale repartitii, in momentul de fata, provin din
fondul locativ vechi redistribuit, insa numarul acestora este foarte redus urmare a retrocedarii unui numar
mare de imobile fostilor proprietari", declara edilii sibieni. 
  
  350 de insuratei fara casa
  Din cei chemati la "interviu" de catre comisia Sociala, 50 familii au solicitat spatii locative ca urmare a
evacuarii din locuintele pe care le-au detinut in calitate de chiriasi si care au fost redobandite de fostii
proprietari in baza Legii nr. 10/2001. In plus, 150 familii sunt sau urmeaza a fi evacuate din caminele
unor societati comerciale care, in urma repartizarii, nu mai doresc sa incheie contracte de inchiriere cu
acestea, iar 350 familii de tineri, cu varsta de pana la 35 ani, sunt lipsiti de posibilitati materiale de
achizitionare a unei locuinte proprietate personala. Comisia mai are pe lista si 100 de familii care
reprezinta cazuri deosebite: persoane cu anumite grade de handicap sau copii proveniti din centrele de
plasament care au atins varsta majoratului.
  
  La bordei cu ei
  Nici Copsa nu o duce prea bine in privinta locuintelor. La nivelul autoritatii locale sunt inregistrate 214
cereri pentru locuinte sociale si pentru tineri, cereri care in acest moment nu pot fi rezolvate. Si aici edilii
invoca lipsa unui fond de locuinte destinat in acest sens, dar si lipsa resurselor financiare in bugetul local
pentru constructii noi sau pentru reabilitarea unor constructii existente. Situatie asemanatoare si in Ocna,
unde in baza de date se afla inregistrate 96 cereri pentru locuinta. Solicitantii sunt tineri cu varsta de pana
la 35 ani, care locuiesc impreuna cu parintii sau in spatii improprii sau chiar in locuinte din pamant tip
bordei, din piatra si caramida nearsa. Locuintele nu sunt dotate cu utilitati minime pentru un trai decent
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(apa, dusumele etc.).
  
  Talmaciu - doua locuinte
  Chiar daca in acest an Primaria Talmaciu a achizitionat doua locuinte sociale, care fac parte din
domeniul public al orasului, si edilii de aici se plang de lipsa locuintelor. In afara de cele doua locuinte
sociale, Primaria nu detine resurse pentru achizitia sau constructia de locuinte sociale cu toate ca exista
numeroase cereri. Ba mai mult, la Primaria orasului Talmaciu au fost inregistrate si  un numar de 85 de
cereri pentru atribuire teren gratuit", sustin reprezentantii administratiei locale din Talmaciu.
  
  Consiliul Judetean vrea sa ajute
  Pentru inceput, Consiliul Judetean isi propune stabilirea nevoilor existente la nivel de judet privind
persoanele care intra sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale. Presedintele CJ, Martin Bottesch se refera, in special la tinerii proveniti din
centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al
organismelor private autorizate in domeniul protectiei copiilor; familisti in varsta de pana la 35 ani si alte
persoane in varsta de pana la 35 ani, in scopul aprobarii criteriilor si metodologiei de constituire si
acordare a facilitatilor prevazute de lege.
  
  Imprumut pentru 150 de locuinte
  Nici Consiliul local Sibiu nu sta deoparte si a intreprins o serie de masuri care sa contracareze, intr-o
oarecare masura, cererea mare de locuinte. Astfel, prin HCL nr. 225/30.06.2005 a fost aprobata
contractarea unui imprumut intern in valoare de 3,3 milioane euro, in vederea suplimentarii fondului
locativ al municipiului cu cel putin 150 de locuinte. "Vom face garsoniere sau apartamente cu doua
camere in care vor sta familiile care au ramas fara spatiu locativ. Cred ca locatia cea mai buna este Resita
2, unde au fost demarate proiecte cu ANL, dar unde s-a oprit lucrul. Nu vrem apartamente de lux", a spus
primarul.
  Totodata, prin HCL nr. 295/2005 s-a aprobat trecerea din administrarea Serviciului public de
administrare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in administrarea Serviciului public de
administrare a fondului locativ al municipiului Sibiu, a unei parti din internatul Grupului Scolar "Avram
Iancu", pentru amenajarea de locuinte sociale, iar aceste proiecte urmeaza a fi derulate in perioada
2006-2008.
  
  Teren pentru tineri
  Mai mult, adoptarea Legii nr. 15/2003 a deschis si posibilitatea acordarii dreptului de folosinta gratuita
asupra terenurilor proprietate privata a municipiului, in vederea construirii unei locuinte proprietate
personala, pentru tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 35 ani. In acest sens, in ultimii doi ani, la Primarie
au fost inregistrate 946 solicitari de atribuire de teren in vederea construirii unei locuinte proprietate
personala. Printr-o hotarare de CL s-a dispus alocarea unei suprafete de 21,45 hectare teren, care a fost
lotizata in 416 parcele pentru tineri. "Aceasta oportunitate de construire a unei locuinte, in conditiile in
care achizitionarea unui teren presupune cheltuieli considerabile, a reprezentat un ajutor real acordat
acestei categorii de persoane. Raportat la numarul de locuitori ai orasului, de aproximativ 180.000
locuitori, repartizarea celor 416 loturi de teren, evident, nu a satisfacut in totalitate cererea de teren pentru
construirea de locuinte", sustine Mirela Gligore, reprezentant in cadrul Biroului de Presa al
municipalitatii sibiene.
  
  Cu ochii pe ei
  In prezent, comisia monitorizeaza activitatea de autorizare si de construire pentru identificarea celor care
vor sa renunte din cauza ca nu mai au bani sa termine lucrarile. Aceste loturi vor fi repartizate altor
persoane interesate si care indeplinesc conditiile legale in acest sens. Dupa finalizarea actiunii de
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viabilizare a zonei respective, comisia are in vedere identificarea unei alte zone unde pot fi ridicate
locuinte.
  
  Citat  Klaus Johannis 
  "Solutia este simpla. Contractam un imprumut si construim locuinte. Avem cateva spatii unde
viabilizarea nu ar fi atat de costisitoare si nu am plati, in acest caz, decat constructorul".
   
  Legea cere protectie pentru chiriasi. Realitatea e alt
  Legea 112 publicata in 1995 stabileste clar ca cei care revendica si castiga in instante imobile locuite,
trebuie sa ofere o alternativa chiriasilor, mai exact sa le ofere un nou contract de inchiriere. Majoritatea
fostilor proprietari sau, in cele mai multe cazuri, urmasii acestora, au apelat la tribunale si procese pentru
a obtine sentinte de evacuare. Drept urmare, sibienii care locuiesc in cladiri retrocedate vor fi evacuati, in
perioada imediat urmatoare, in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si executorii.
  
  Marian CRACIUN
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