Un adevărat tur de forŃă la finalul anului 2008
Încălzire centrală în şcoli şi cămine, reabilitarea Casei de Cultură
Mircea PETRUSE
ÎmbunătăŃirea alimentării cu apă potabilă, racordarea la reŃeaua de gaz metan a unităŃilor de
învăŃământ, reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură şi a Căminelor Culturale au fost
principalele obiective urmărite la sfârşitul anului trecut de primarul din Feldioara, Sorin Taus
(foto), care a încheiat 2008 într-un adevărat tur de forŃă.
Mult trâmbiŃatele concepte de criză financiară şi recesiune economică nu l-au descurajat în
nici un fel pe edilul şef, ale cărui eforturi au continuat să fie îndreptate spre investiŃii, adică
spre reabilitarea şi modernizarea unor instituŃii şi unităŃi de interes local.
Aşa se face că modernizarea şi dotarea Căminelor Culturale sunt operaŃiuni în plină
desfăşurare şi la această oră, ele urmând să fie finalizate în cel mai scurt timp, dar se lucrează
deja şi la proiectul privind iluminarea bisericilor şi monumentelor istorice foarte vechi, prin
obŃinerea de fonduri nerambursabile. În plus, se fac demersuri susŃinute pentru construirea
sălii de sport (se caută terenul cel mai propice în acest scop, în paralel cu întocmirea
documentaŃiei aferente), în timp ce gazul metan a fost introdus deja la Primărie, rămânând să
fie rezolvată doar problema achiziŃionării centralelor termice necesare menite să înlocuiască
vechile sobe pe lemn.
Pe fondul unei crize din ce în ce mai acute, primarul Sorin Taus şi Primăria au reuşit să obŃină
recent o sumă importantă de bani de la Guvern, destinată reabilitării Casei de Cultură din
Feldioara, lăcaş care avea nevoie urgentă de reparaŃii şi dotări.
Astfel, Anexa nr. 3/27 la OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 680 din 3 octombrie 2008, stipulează alocarea sumei de 1,5 milioane de lei (15 miliarde
de lei vechi) pentru instituŃia culturală menŃionată.
„Suma de 15 miliarde de lei am obŃinut-o ca urmare a demersurilor făcute, deoarece
documentaŃia înaintată ministerului a cuprins, printre altele, proiectul acestei reabilitări,
hotărârea de consiliu local care a aprobat proiectul, precum şi o serie de obligaŃii din partea
noastră, constând în principal în asigurarea pe viitor a cheltuielilor de mentenanŃă şi păstrarea
obiectului actual de activitate pe o perioadă de minimum cinci ani. Casa de Cultură din
Feldioara are nevoie urgentă de reparaŃii capitale, astfel încât cu aceşti bani vom schimba
acoperişul, vom amenaja grupuri sanitare noi, vom monta geamuri termopan, urmând să
procedăm şi la înlocuirea vechii instalaŃii electrice şi la introducerea încălzirii centrale în tot
imobilul”, declara, cu o lună de zile în urmă, primarul Taus.
Sală modernă de spectacole
Între timp, lucrurile au avansat rapid. Cu fondurile alocate de fostul guvern s-a reuşit deja
schimbarea completă a acoperişului, punându-se tablă ondulată, înlocuirea tuturor ferestrelor
şi uşilor cu termopane, montându-se şi două centrale termice ultraperformante care
funcŃionează pe gaz metan. Casa de Cultură a început astfel să-şi schimbe repede faŃa, iar
căldura din interior le creează echipelor de muncitori condiŃii optime de a lucra în această
perioadă deosebit de geroasă.
Practic, în interiorul imobilului au fost dezafectate toate sălile şi spaŃiile, inclusiv scena şi sala
de spectacole, ale căror scânduri şi scaune erau putrede, scoŃându-se în prima fază cantităŃi
impresionante de moloz şi materiale degradate. În prezent se lucrează la amenajarea
viitoarelor spaŃii şi încăperi, care vor fi în curând transformate în bibliotecă, sală de lectură,
ateliere, ca şi într-o nouă sală de spectacole şi concerte. Încălzirea centrală a fost, cum
spuneam, finalizată, iar acum se execută celelalte reparaŃii şi lucrări aferente dării în folosinŃă
acestui lăcaş de cultură. Curioşi, mulŃi feldioreni au vizitat sediul Casei de Cultură,

exprimându-şi satisfacŃia şi mulŃumirea în urma celor văzute că s-au putut realiza într-un timp
relativ scurt.
Dar nu doar Casa de Cultură din Feldioara va fi reabilitată, ci şi căminele culturale din
ReconstrucŃia şi Rotbav. În ultima perioadă s-a lucrat intens la repararea şi modernizarea lor,
adică la repararea acoperişurilor, s-au făcut zugrăveli, s-au amenajat grupuri sanitare şi s-au
montat termopane.

Încălzire centrală în şcoli şi cămine culturale
Lucrările executate pe perioada vacanŃei de vară în unităŃile de învăŃământ au putut asigura
condiŃii bune de studiu şi pregătire pentru elevi şi preşcolari, chiar de la început de an şcolar.
La şcoala din cartierul Brazilor, unitate de învăŃământ nouă şi modernă, reabilitată din temelii,
au fost finalizate toate investiŃiile, introducându-se şi aici, ca şi la grădiniŃa din imediata
vecinătate, încălzirea centrală pe gaz metan. În această unitate învaŃă peste 240 de elevi.
Întrucât două din imobilele destinate învăŃământului au fost revendicate, ca în multe alte
cazuri din judeŃ, primarul s-a gândit la înfiinŃarea unei şcoli şi a unei grădiniŃe noi, lucru
posibil prin mansardarea Şcolii Generale din cartierul Brazilor. Astfel, în prezent se
elaborează un studiu de fezabilitate privind extinderea şcolii, ca şi a unui studiu de rezistenŃă
menit să certifice din punct de vedere tehnic oportunitatea realizării proiectului. Un studiu de
fezabilitate va fi întocmit şi pentru reparaŃia capitală a corpului B al Şcolii Generale de pe str.
O. Goga, unitate amplasată în apropierea Căminului Cultural şi a Casei de Cultură (în centrul
comunei).
În prezent, Primăria face demersuri susŃinute şi pentru construirea unei săli moderne de sport
în cartierul Brazilor, fiind într-o fază destul de avansată în ceea ce priveşte întocmirea
documentaŃiei necesare.
„De mâine venim în pantaloni scurŃi”
Pe de altă parte, şi în corpul B al unităŃii şcolare situată pe str. O. Goga s-a introdus încălzirea
centrală pe gaz metan, astfel încât sobele care până acum funcŃionau pe lemne au fost deja
dezafectate. Elevii au fost plăcut surprinşi când au constatat pe viu, cum se zice, noile condiŃii
şi confortul instalate, chiar din prima zi de şcoală după vacanŃa de iarnă. Am fost martori luni,
5 ianuarie, la reluarea cursurilor, când copiii au părăsit la orele prânzului şcoala, fredonând
veseli refrene din repertoriul trupei 3SE, sau declarând că „de mâine venim în pantaloni
scurŃi”.
„Vom continua să racordăm instituŃiile publice de interes local la noua conductă de gaz
metan, astfel încât Primăria, unităŃile de învăŃământ şi căminele culturale să poată funcŃiona în
condiŃii cât mai bune. Până când se va realiza însă peste tot acest obiectiv major pe care ni lam propus, încălzirea se va face în continuare cu ajutorul lemnelor, care au fost aduse, tăiate
şi distribuite în cantităŃi suficiente. Din păcate, avem câteva unităŃi de învăŃământ care au fost
revendicate pe bună dreptate de către Biserica Evanghelică, cu acte doveditoare indubitabile,
astfel încât va trebui să analizăm ce vom face în aceste situaŃii. Va trebui să plătim chirie, să
le cumpărăm chiar, dacă se poate, fără a le schimba obiectul de activitate (destinaŃia), aşa că
problema efectuării de investiŃii masive în aceste imobile nu reprezintă o soluŃie, cel puŃin nu
deocamdată”, afirma primarul.
Nici Căminul Cultural din Feldioara nu a fost neglijat de actualul edil şef. Dacă în toamna
anului trecut aici s-au făcut lucrări de înlocuire a acoperişului şi zugrăveli exterioare, luna
trecută s-a introdus de asemenea încălzirea centrală, montându-se şi caloriferele şi instalaŃiile
necesare. În plus, s-au lambrisat şi zugrăvit pereŃii, făcându-se şi unele dotări pentru bucătărie.

Buldoexcavator nou pentru deszăpezire
Tot luna trecută Primăria a reuşit să achiziŃioneze, în leasing, un utilaj nou-nouŃ, foarte
necesar pentru lucrările de săpat şanŃuri, ca şi pentru deszăpezire.
Este vorba despre un buldoexcavator, care după cum se poate vedea şi din imagine este deja
întrebuinŃat la operaŃiunile de deszăpezire. Cu ajutorul acestei maşini s-au împrăştiat cantităŃi
importante de sare şi nisip pe drumurile în pantă, cum ar fi drumul spre Hăghig, ale căror
curbe mai puŃin expuse la soare au fost acoperite de un strat gros de gheaŃă.
Dacă nu s-ar fi intervenit în timp util cu un asemenea utilaj, pericolul de producere a unor
accidente era iminent, afectaŃi putând fi nu doar conducătorii auto, ci şi copiii care sunt
nevoiŃi să tranziteze zona spre şcoală. Din fericire s-a intervenit prompt pentru evitarea
acestor posibile evenimente nedorite, buldoexcavatorul dovedindu-şi utilitatea. În plus,
Primăria a amenajat pentru copiii despre care vorbeam câteva alei pietonale, un fel de
trotuare, acestea urmând să fie asfaltate şi dotate cu balustrade la primăvară.
Prin achiziŃionarea acestui utilaj Primăria va face importante economii la buget, nemaifiind
nevoită să apeleze la serviciile unei firme de deszăpezire, care percepe tarife destul de mari
indiferent de precipitaŃiile căzute. Ratele curg, nu sunt foarte mari, iar edilii vor rămâne cu un
utilaj pe care îl vor folosi cu siguranŃă şi la alte lucrări destinate comunităŃii.
Trebuie să menŃionăm că Primăria a angajat câteva persoane pentru curăŃenia în centrul
localităŃii şi pe străzile limitrofe, ca şi pentru lucrările curente de întreŃinere şi reparaŃii,
oameni care îşi dovedesc deja utilitatea.

Petrecere de pomină de Anul Nou
Localnicii din Feldioara, ReconstrucŃia şi Rotbav au sărbătorit cum se cuvine Noul An, lângă
brazii instalaŃi de edili în mai multe zone, asistând la focurile de artificii prilejuite de un
asemenea eveniment.
Dar şi mai fericite au fost cele peste 170 de persoane care au petrecut la Căminul Cultural din
Feldioara, care au cântat şi dansat până dimineaŃă. CondiŃiile au fost deosebite, deoarece
Căminul a fost recent dotat cu centrală termică pe gaz metan, fiind lambrisat şi zugrăvit,
oferind astfel cadrul propice necesar desfăşurării unei asemenea manifestări de socializare la
care feldiorenii visau de mulŃi ani. Atmosfera a fost extraordinară, iar localnicii vor ca de
acum înainte să organizeze de fiecare dată, cu diferite ocazii, întâlniri în care să reînvie
spiritul unei comunităŃi închegate, aşa cum se manifesta el odinioară.

