
Sediu nou pentru batranii bolnavi
in cinci luni, batranii gazduiti in Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Saliste se muta in casa noua. 
  
  Dupa ce au analizat mai multe variante, reprezentantii Consiliului Judetean Sibiu au hotarat sa
construiasca un alt sediu. Actualul imobil unde se afla unitatea a fost revendicat si retrocedat, iar pana la 1
noiembrie locatia trebuie eliberata. 
" Am fost pusi in situatia de a lua o decizie. Pentru noi a fost clar ca oamenii nu puteau fi mutati departe.
Oamenii sunt legati de zona in care au trait, sunt legati de cunostintele si de rudele care ii viziteaza. Ne-am
uitat la cladirile de scoli care nu mai sunt folosite la ora actuala, dar, in cele din urma, am ajuns la
concluzia ca solutia este construirea unei cladiri noi ",  explica Martin Bottesch, presedintele Consiliului
Judetean Sibiu  Cat mai repede
  
  Firma care va construi noul sediu al unitatii medico-sociale si-a luat angajamentul ca lucrarea va fi gata
in cinci luni. Terenul are o suprafata de 3,79 ha si a fost pus la dispozitie de Consiliul Local Saliste, care a
promis ca se va ocupa si de racordarea unitatii la retelele de utilitati. Viitoarea cladire va fi amplasata la
intrarea in Saliste, in spatele recentei sali de sport.
" in data de 16 aprilie a avut loc licitatia pentru executie, firma desemnata castigatoare fiind SC Pa
Construct SRL din Sibiu. Aceasta s-a angajat sa execute lucrarile in termen de cinci luni. Amplasamentul
a fost predat la inceputul acestei saptamani, iar lucrarile au inceput. Noi trebuie sa eliberam spatiul de
acum la inceputul lunii noiembrie. Persoana careia i s-a retrocedat cladirea a vandut-o deja altcuiva, asa
ca nu intentionam sa platim chirie din noiembrie incolo ",  mai spune Bottesch  Posibilitati de extindere
  
  Daca in urma cu peste un an, la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Saliste erau internate 90 de
persoane, acum sunt doar 67 de pacienti. Numarul a scazut pentru ca unitatea nu a mai primit cereri, din
cauza situatiei incerte in care s-a aflat. intr-o prima faza, noul sediu al unitatii va avea o capacitatea de 50
de locuri, cu cate doi pacienti in camera. Totusi, pentru ca toti pacientii sa aiba un loc asigurat, pentru
inceput vor sta si cate trei persoane intr-o camera. 
" intr-o a doua etapa, cand se va finaliza si corpul B al cladirii, in fiecare camera vor sta doar doua
persoane, iar capacitatea unitatii se va extinde la 80 de locuri ",  a precizat presedintele CJ Sibiu  Doua
corpuri
  
  Viitoarea cladire va avea doua corpuri. Cel pricipal va fi compus din parter, etaj, mansarda, unde vor fi
saloane, cabinete pentru medici si asistenti, doua sali de mese. Corpul secundar va avea subsol si parter,
unde se vor afla serviciile tehnice. Valoarea totala a investitiei este de 4.160.000 lei, din care 1.600.000
lei au fost acoperiti din Fondul National de Solidaritate, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei si
Egalitatii de Şanse, iar 2.560.000 lei - din bugetul propriu al CJ Sibiu.
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