
Scoala de 100.000 de euro, la Ocna Sibiului

   Scoala a fost reabilitata cu fonduri europene obtinute de Primarie prin intermediul unui proiect a carui
valoare se ridica la suma totala de 100.000 de euro. Proiectul a fost implementat in sase luni, data de
incepere fiind 20 decembrie 2014, iar cea de finalizare 19 iunie. Obiectivul general al proiectului, a spus
primarul Ioan Baltes, ieri, intr-o conferinta de presa, l-a reprezentat imbunatatirea calitatii infrastructurii
scolii generale din orasul Ocna Sibiului, prin repararea acesteia si dotarea cu o centrala termica eficienta
pentru nominalizarea si asigurarea conditiilor desfasurarii unui proces de invatamant la standarde
europene. "Banii au fost folositi pentru cresterea calitatii si infrastructurii scolare. Cea mai importanta
investitie a fost inlocuirea centralei si a caloriferelor", a declarat primarul Ioan Baltes. Astfel, a fost
inlocuita o centrala veche de aproape 20 de ani, care nu mai functiona bine. "Cel mai important lucru
pentru generatia noastra e generatia viitoare. De aceea, trebuie sa le cream elevilor conditii optime ca sa
invete intr-un climat civilizat, european", a mai spus primarul din Ocna Sibiului.
   
    Proiectul a urmarit reabilitarea interioara si exterioara a cladirilor - corp I si II - Scolii Generale Ocna
Sibiului prin lucrari de reparatii la constructiile existente, dar si imbunatatirea confortului termic in salile
de clasa. Astfel, pana in prezent, in cele doua corpuri ale Scolii Generale din Ocna Sibiului s-au zugravit
peretii din sali, s-au montat lambriuri de lemn, unele pardoseli au fost refacute, prin raschetare si lacuire,
in altele s-a inlocuit pardoseala cu parchet laminat, a fost reabilitata sarpanta corpului 1, cu tigla, si au
fost inlocuite usile.
   
    Primarul din Ocna Sibiului a mai spus ca, pe viitor, are in vedere si reasfaltarea terenului de sport aflat
in spatele cladirii in care studiaza elevii din ciclul primar.  
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