
Trei milioane de euro pentru 150 de locuinte
Primarul Klaus Johannis a cerut, ieri, consilierilor locali sa aprobe un proiect prin care municipalitatea
va contracta un credit de 3,3 milioane de euro. Toti banii vor fi folositi pentru ridicarea a cel putin 150
de locuinte. Si asta, din cauza ca Sibiul nu mai dispune in acest moment de nici un spatiu locativ, in timp
ce cererile pentru o locuinta vin pe banda rulanta.
  
  Municipalitatea a ajuns la fundul sacului cu locuintele. In acest moment nu mai exista spatii locative
pentru cei cu situatii deosebite. Edilul sef sustine ca in cadrul comisiei sociale au fost inregistrate multe
cereri privind acordarea de locuinte, iar majoritatea solicitarilor vin de la persoane ale caror imobile au
fost restituite in natura fostilor proprietari. 
  
  "Se stie ca situatia locativa din fondurile municipalitatii este putin mai speciala. Nu mai avem locuinte
libere pentru cei care solicita acest lucru. Toate incercarile pentru a gasi solutii alternative au ramas
nesatisfacatoare. La numarul deja existent de cereri au aparut alte cateva zeci de situatii disperate, iar
Comisia Sociala nu are de unde sa mai dea case celor care le cer. Solutia este simpla. Contractam un
imprumut si construim locuinte. Avem cateva spatii unde viabilizarea nu ar fi atat de costisitoare si nu am
plati, in acest caz, decat constructorul", este de parere Klaus Johannis.
  
  Acesta a cerut consilierilor locali sa dea un vot favorabil proiectului suplimentar introdus pe ordinea de
zi, iar acestia nu au avut nici o ezitare cand au votat. 
  
  Toata "afacerea" va costa in jur de 3,3 milioane de euro, bani din care se vor ridica 150 de locuinte cu o
camera sau doua. Johannis s-a gandit si ca Resita 2 ar fi cea mai potrivta zona, unde pot fi construite
casele. "Am cerut sfatul specialistilor din Primarie si asa am ajuns la concluzia ca vom putea contracta in
jur de trei milioane de euro. Vom incerca sa ridicam cel putin 150 de locuinte, dar nu vor fi locuinte de
lux. Vom face garsoniere sau apartamente cu doua camere in care vor sta familiile care au ramas fara
spatiu locativ. Cred ca locatia cea mai buna este Resita 2, unde au fost demarate proiecte cu ANL, dar
unde s-a oprit lucrul", a mai spus primarul.
  Johannis sustine ca a ales aceasta locatie, pentru ca in momentul de fata ANL este in impas. In plus,
primarul a discutat problema cu oficialii de la Bucuresti, iar in cazul in care conducerea ANL-ului va dori
sa colaboreze, din nou, cu municipalitatea sibiana, edilii se obliga sa gaseasca alte locatii pentru locuinte.
  
  Citat Klaus Johannis
  "Nu mai avem locuinte libere pentru cei care solicita acest lucru. Solutia este simpla. Contractam un
imprumut si construim. Avem cateva spatii unde viabilizarea nu ar fi atat de costisitoare si nu am plati, in
acest caz, decat constructorul"
  
  Marian CRACIUN
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