
Romii nu s-au inghesuit sa primeasca o casa. Trebuiau sa munceasca
Primariile din Agnita si Bradeni au lansat doua proiecte cu finantare europeana prin care ridica 16
locuinte destinate romilor din cele doua localitati. Pentru aceste locuinte, la Bradeni au fost depuse 20 de
solicitari, iar la Agnita aproximativ 30. Pentru a primi o casa, gratuit, familiile de romi trebuie sa si
desemneze un reprezentant al familiei care sa munceasca efectiv la ridicarea locuintelor. La Agnita, cele
opt apartamente impartite in doua imobile vor fi terminate in martie. In aprilie, primii locuitori ar trebui
sa isi primeasca chelile. Acelasi proiect, la Bradeni, ar urma sa fie terminat in aprilie, iar in mai sa se si
mute familiile beneficiare. Familiile de romi care vor locui in aceste case au fost selectate cu grupurile de
initiativa ale romilor constituite in fiecare localitate. Cele 16 familii care vor primi locuinte vor trebui sa
semneze cate un contract de folosinta gratuita a imobilelor, pe urmatorii cinci ani. Dupa aceasta perioada,
daca se vor dovedi capabile de a intretine locuintele si daca vor respecta normele de convietuire sociala,
familiile de romi vor deveni proprietare ale locuintelor. "Fiecare locuinta are trei camere, baie, baie de
serviciu si bucatarie. Proiectul acesta are o bataie mai lunga - prin contractul incheiat cu constructorul, 12
persoane din randul beneficiarilor lucreaza pe santier. Fac un fel de practica in meseria de constructor. In
viitor, la Agnita va fi nevoie de constructori", spune Radu Curcean, primarul orasului Agnita. Contractele
de folosinta gratuita intocmite de administratiile din cele doua localitati au deja cateva principii de baza.
Printre acestea apare si cea de reziliere a contractului la a treia factura neplatita pentru utilitati sau
cumularea unor restante de peste 2.000 de lei. Proiectul urmareste si scaderea abandonului scolar, prin
urmare toti membrii familiilor care merg la scoala nu trebuie sa aiba mai mult de 20 de absente
nemotivate pe semestru, iar toti locuitorii viitoarelor case trebuie sa fie inscrisi la un medic de familie.
Locatarilor care produc stricaciuni locuintelor sau care au un comportament ce face imposibila
convietuirea sau folosirea normala a locuintelor li se vor rezilia contractele. In afara de diminuarea
abandonului scolar in cadrul populatiei rome, dar si cresterea gradului de frecventare a gradinitelor si
scolilor, proiectul Imbunatatirea calitatii vietii romilor din orasul Agnita, respectiv comuna Bradeni, prin
construirea de locuinte urmareste ca, pe termen scurt si mediu, sa fie diminuata si excluziunea sociala a
membrilor etniei rome. Arondarea la un medic de familie a beneficiarilor proiectului este o masura menita
sa reduca riscurile unor epidemii si ridicarea nivelului de igiena.
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