
Sala de sport pentru "Mihai Eminescu"
Copiii de la scoala "Mihai Eminescu" vor avea sala de sport, de la toamna. Pe terenul viran de langa
scoala a fost o statie de betoane, care a necesitat detonare, ca locul sa devina utilizabil.
  
  In Hipodrom a aparut un nou santier, de cateva saptamani. Daca locatarii s-au speriat mai intai de
bubuitura asurzitoare care a anihilat vechea statie de betoane, ei se vor bucura peste cateva luni de noua
sala de sport ce se construieste pentru copiii lor, care invata la scoala "Mihai Eminescu".
  
  Detonarea, primul obstacol
  
  Pentru ca nu are deloc sala de sport, ci numai un teren imprejmuit cu gard, scoala de pe strada Ostirii a
fost inclusa in programul Companiei Nationale de Investitii, prin care se construiesc sali de sport pentru
elevi. In favoarea acestei scoli a cantarit faptul ca in zona a existat un spatiu suficient, disponibil pentru
constructie. 
  
  Sapaturile au inceput, in spatele scolii din zona Pietei Rahova, de cateva saptamani. Conform
executantilor, firma Termogaz Hateg, lucrarile au mers initial dificil, fiindca in zona functionase inainte o
statie de betoane, ale carei ramasite au fost cu greu dinamitate. "Inaintea noastra a mai incercat o firma,
dar cand au vazut ce greu se dinamiteaza, pur si simpul au renuntat", a declarat, pentru SIBIANUL,
inginerul constructor care coordoneaza lucrarile.
  
  Vremea, al doilea obstacol
  
  Termenul de finalizare este luna noiembrie a acestui an, insa constructorii spun ca sunt afectati de
vremea ploioasa. 
  
  Cu vremea nu se poate lupta nici Primaria, care spune ca finalizarea constructiei nu mai depinde de
autoritatile locale. "Municipalitatea doar a pus la dispozitie terenul pe care se va ridica constructia si a
asigurat introducerea gratuita a utilitatilor", declara Carmen Campean, de la Serviciul de Presa al
Primariei Sibiu. Conform reprezentantilor Primariei, licitatia pentru achizitionarea lucrarii a avut loc in
noiembrie anul trecut, la Bucuresti, fiind organizata de Compania Nationala de Investitii. "Termogaz din
Hateg a adjudecat contractul pentru executia constructiei, iar valoarea lucrarii este de 2.224.629 de lei
noi", spune Carmen Campean. 
  
  Pentru Brukenthal, nivel european
  
  Programul Companiei Nationale de Investitii este un program guvernamental demarat in 2003, dar
preluat si pus in practica de noua guvernare din 2004, fiind inca aflat in derulare, in intreaga tara. 
  
  Prima sala de sport construita in Sibiu prin acest program este cea de pe Strada Odobescu, pentru elevii
de la Colegiul Brukenthal si de la Liceul de Arta. Constructia s-a desfasurat de-a lungul anului 2004, iar
sala este acum reamenajata, pentru a putea gazdui intre 26 iulie - 8 august Campionatul European de
Baschet, juniori. Firma castigatoare a licitatiei de modernizare a montat pardoseala din lemn masiv de
stejar, pe o suprafata de peste o mie de metri patrati, in locul celei din linoleum, care nu asigura conditiile
necesare desfasurarii competitiei europene. Municipalitatea urmeaza sa achizitioneze tribune mobile si
panouri de baschet electronice.
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