
Spitalul de Urgenta al Sibiului se construieste la Selimbar
Spitalul de Urgenta al Sibiului se va construi in fostul poligon de pe Valea Sapunului, pe un teren aflat pe
raza localitatii Şelimbar, deoarece Ministerul Apararii a refuzat sa cedeze Ministerului Sanatatii spatiul de
pe Calea Poplacii, pe care trebuia contruit spitalul. 
  
  Prefectul judetului Sibiu, Constantin Trihenea, a anuntat ieri ca demareaza amplasarea Spitalului de
Urgenta pe acest spatiu, in termen de o saptamana se va semna protocolul de predare a terenului de catre
Ministerul Apararii Ministerului Sanatatii, pentru ca banii care sunt alocati in bugetul pe acest an sa nu se
piarda. 
  
  Practic, initial, Spitalul de Urgenta a fost gandit pe un alt teren al Ministerului Apararii, de 10 hectare
aflat pe Calea Poplacii. Autoritatile sibiene au realizat proiectul pe acest spatiu, au primit aprobarea
pentru PUZ si PUD, dar apoi, Ministerul Apararii nu a mai fost de acord sa dea terenul. O Ordonanta din
2007 stabileste adresa pe Valea Sapunului si asa a ramas. 
  
  
  Trihenea spune ca a facut toate demersurile, la toate nivelurile din Ministerul Apararii, pentru a obtine
spatiul de pe Calea Poplacii, pentru care s-au cheltuit 460.000 euro pentru realizarea proiectului, dar cei
de la Aparare au refuzat. 
  
  Prof. dr. Ioan Manitiu, directorul Directiei de Sanatate Publica Sibiu, spune ca va incerca sa foloseasca
documentele deja intocmite pentru realizarea spitalului si ca urmeaza sa fie facuta o adaptare a
proiectului, a PUZ-ului si a PUD-ului pentru noul spatiu. 
  
  Ramane insa o alta problema, aceea ca terenul pe care se va construi Spitalul de Urgenta se afla pe raza
localitatii Şelimbar, si nu in Sibiu. 
  
  in planul de investitii pe 2009 sunt alocati 440.000 lei, adica 4,4 miliarde lei vechi, motiv pentru care
lucrarile trebuie sa inceapa anul acesta, altfel banii se pierd. 
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