Marilen Pirtea: Cele 1460 de școli cu toaleta în curte, o povară pentru guvernarea PSD-ALD
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Descriere foto:

"Anunțul dat de Ministrul Finanțelor, Eurgen Teodorovici, cu privire la acordarea unei alocații de câte 10 mii de euro că
fiecare primărie de localitate în care există școli cu toaleta în curte, pentru achiziția de containere WC, produce doar
reticență față de o guvernare ce recurge la soluții de compromis pentru rezolvarea unei deficiențe cronice a infrastruct
educaționale", consideră deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, coordonator al Comisi
educație a PNL.

Cele 1460 de școli cu toaleta în curte, care nu au apă curentă sau canalizare, ori nici una nici alta, care nu pot primi din
motive autorizație sanitară, reprezintă de ani întregi o diﬁcutate de infrastructură aﬂată în atenția administrațiilor local
nefericire, primăriile nu au găsit încă soluții pentru a realiza racordarea școlilor la rețele comunitare de apă și canal, din cauză
multe localități, bugetele necesare nu au fost alocate. În timp ce Guvernul PSD-ALDE coboară tot mai mult ﬁna
administrațiilor locale, prin cel mai redus buget post-criză alocat primăriilor raportat la PIB (7,5% pondere în PIB, co
proiectului Bugetului de stat 2019, dezbătut în aceste zile), propunerea de acordare a sumei de 10 mii de euro primăriilor în c
aﬂă astfel de școli, pentru achiziția de containere cu toalete, reprezintă o soluție de compromis, care nu poate să răspu
adevărat nevoilor din școlile mediului rural, în care elevii au dreptul la igienă și condiții sanitare similare cu cele de bene
elevii din școlile din mediul urban.

"Ridică semne de întrebare maniera pripită prin care guvernanții decid alocarea unor resurse semniﬁcative pentru achiz
containere cu toalete, fără ca primarii, directorii de școli și ceilalți responsabili din administrația locală să ﬁe consultați și f
acestora să li se ceară soluții speciﬁce, care să permită reabilitarea durabilă a școlilor. Această abordare, în care câțiva oamen
București decid cum să ﬁe cheltuit un buget public, la repezeală, seamănă mai degrabă cu o măsură de imagine, adop
binecunoscutul stil populist, caracteristic pentru PSD-ALDE", consideră deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepreședinte al Ca
Deputaților.
Vezi si: Şcoli, risc seismic. Ce unităţi sunt vizate

