
Turcan : Eugen Nicolaescu minte sibienii de doi ani
Deputatul PD-L, Raluca Turcan, il critica pe ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, pentru ca lucrarile la
noul spital municipal nu au inceput inca. Luni este al treilea termen pentru licitatia de atribuire a
constructorului
 „Eugen Nicolaescu minte sibienii de doi ani de zile, fara sa faca nimic pentru construirea unui nou spital
judetean in Sibiu ", spune vicepresedintele PD-L, dupa ce o interpelare adresata de deputat in luna iunie
nu si-a gasit nici pana acum raspuns. „Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, promite construirea unui
spital clinic de urgenta de doi ani de zile, dar, din pacate, sibienii au ramas doar cu promisiunile si
inaugurarile ", spune Turcan.

 Constructia la noul spital ar fi trebuit sa inceapa la sfarsitul anului trecut, insa licitatia pentru atribuirea
constructorului nu se va realiza decat luni, 22 septembrie. Pana acum, licitatia trebuia sa se desfasoare in
7, apoi in 14 aprilie. „Dupa aceasta licitatie va urma un termen de depunere a eventualelor contestatii,
apoi se valideaza, dupa care se aproba caietul de sarcini ", spune directorul Spitalului Clinic Judetean
Sibiu, Minerva Boitan.

 Turcan crede ca aceste amanari nu fac decat sa-i amageasca pe sibieni. „Sub pretextul diverselor
amanari, al anularilor de licitatii si al birocratiei din sistem, Eugen Nicolaescu i-a amagit pe sibieni,
generand asteptari care nici pana acum nu au fost rasplatite. Este astazi evident ca nu banii au fost
problema. ii asiguram pe sibieni ca un viitor guvern al Partidului Democrat Liberal isi asuma construirea
unui spital judetean de urgenta pentru municipiul Sibiu in prima jumatate a mandatului ", a mai spus
Raluca Turcan.

 Minerva Boitan sustine ca subiectul noului spital nu ar trebui speculat politic. „Singurii care ar trebui sa
speculeze acest subiect ar trebui sa fim noi, liberalii. Unii au avut timp 10 ani sa-l faca si nu l-au facut.
Dar asa se intampla atunci cand vrei sa faci ceva: totul este contestat ", a mai spus Boitan.
 Noul Spital Judetean de Urgenta va fi construit la capatul Caii Poplacii si va avea 462 de paturi si o arie
utila de 31.882 metri patrati.
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