
Spitalul de urgenta, relocat in Valea Aurie
Autoritatile locale par sa fi convins Guvernul Romaniei de faptul ca ridicarea unui spital de urgenta in
spatele complexului comercial din Selimbar - Shopping City -, nu este o idee deloc buna. Prezent la
Sibiu, premierul Emil Boc a declarat ca se va implica personal in deblocarea spitalului de urgenta promis
Sibiului. "Ma voi implica in relatia cu Ministerul Apararii Nationale, in sensul de a rezolva aceasta
problema a locatiei. Si sa mergem pe varianta administratiei locale in ceea ce priveste amplasarea", a spus
Emil Boc. Cu toate acestea, premierul nu poate garanta sustinere financiara pentru acest an. Locatia
spitalului de urgenta, stabilita initial pe actualul poligon militar de pe Calea Poplacii, a fost schimbata, in
acte, dintr-o "greseala". Astfel, in momentul transferului terenului din proprietatea Ministerului Apararii
in cea a Ministerului Sanatatii, reprezentantii militarilor au transcris "gresit" numarul de Carte funciara.
Iar in loc sa fie transferate cele zece hectare de pe Calea Poplacii, au fost transferate cinci hectare de teren
militar de pe Valea Sapunului.Discutii noi despre probleme vechi - calea ferata de la Carta si
bugetulAutoritatile locale, prin presedintele Consiliului Judetean, Martin Bottesch, si primarul Sibiului,
Klaus Johannis, au cerut si alte lucruri sefului Guvernului. "Am discutat chestiuni legate de terenul pentru
spitalul de urgenta, dar si de linia ferata intrerupta la Carta si centura ocolitoare a Sibiului. In plus, au mai
fost probleme specifice Consiliului Judetean legate de POR, de programele operationale sectoriale", a
spus Martin Bottesch. Nici discutiile despre bugetul alocat judetului Sibiu nu au fost ocolite.Primarul
Sibiului a declarat ca si centura Mediasului a fost un punct distinct de discutat. Deocamdata, finantarea
pentru acest obiectiv a fost pierduta. Premierul Emil Boc spera ca in cursul acestui an sa poata fi platita
proiectarea, cel putin."Am vrut si sa cunoastem parerea primului ministru legat de bugetul de stat pentru
anul in curs. A fost o discutie foarte buna. Problemele sunt complicate si este un inceput bun daca se
discuta despre acest lucru", a mai spus Klaus Johannis.Ideea spitalului de urgentaViitorul Spital Judetean
de Urgenta, ar trebui sa aiba 462 de paturi, o arie utila de 31.882 metri patrati si o arie desfasurata de
64.698 metri patrati. El va include unitatea de primiri urgente, servicii ambulatorii si spitalizare de zi,
departamentul de radiologie, imagistica si explorari functionale, ar avea servicii conexe specifice
spitalelor (endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie-patologica anexat,
sterilizare centrala, vestiare centrale si grupuri sanitare personal, sala de conferinte pentru 100 de
persoane), receptie, zona de inregistrare, asteptare, blocul operator, sectia de terapie intensiva generala
adulti/copii, sectii de spitalizare chirurgicala, sectii de spitalizare medicale, administratie (conducere,
financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate si protectie), heliport cu
un punct de aterizare.
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