
Trei solutii pentru Liceul de Arta
La solicitarea venita din partea parintilor elevilor Liceului de Arta Sibiu, Organizatia Municipala a PSD
Sibiu vine cu trei solutii la criza in care se afla institutia de invatamant sibiana. Prima dintre acestea se
refera la "mentinerea actualei locatii pana la termenul prevazut in decizia de retrocedare a imobilului,
respectiv anul 2017", cea de-a doua constand in "initierea unui proces de negociere cu actualul proprietar
al imobilului, pentru pastrarea destinatiei si afectatiunii actuale si dupa expirarea termenului prevazut in
decizia de retrocedare". "Gasirea unor variante alternative privind construirea, achizitionarea sau
inchirierea unui alt imobil, potrivit specificului procesului de invatamant al unui liceu de arta, dupa
expirarea termenului prevazut in decizia de retrocedare" este cea de-a treia varianta propusa de
Organizatia Municipala a PSD Sibiu. "Organizatia Municipala a Partidului Social Democrat Sibiu, prin
reprezentantii sai in Consiliul Local Sibiu, la solicitarea parintilor elevilor de la Liceul de Arta, sustine
demersurile acestora, pentru pastrarea spatiilor de invatamant in cladirea in care functioneaza in prezent,
respectiv in strada Alexandru Odobescu nr. 2. in urma discutiilor avute cu reprezentantii parintilor, au
fost identificate trei posibile solutii pentru detensionarea situatiei create de catre Serviciul Public de
Administrare a Unitatilor de invatamant Preuniversitar de Stat, aflat in subordinea Consiliului Local
Sibiu", se arata intr-un comunicat de presa transmis de PSD. Acelasi document mai prevede faptul ca
rolul hotarator in luarea deciziei apartine Consiliului Local al Municipiului Sibiu si precizeaza ca "alesii
comunitatii locale trebuie sa tina cont de opinia tuturor celor implicati: cadre didactice, elevi, parinti,
dovedind ca invatamantul nu este o prioritate nationala doar la nivel declarativ. O prelungire a actualei
stari de incertitudine e de natura sa conturbe grav procesul de invatamant in Liceul de Arta, astfel ca se
impune luarea urgenta a unei decizii unanim acceptate", mai este notat in document.
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