Profesorii din Horezu au făcut grevă
pentru asigurarea căldurii în liceu

PROTEST. Profesorii de la Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu au făcut o grevă de
două ore, în curtea şcolii, alături de elevii alungaţi de frigul din clasele de curs.
Cadrele didactice şi elevii au protestat astfel împotriva condiţiilor inumane în careşi desfăşoară activitatea dar şi a salariilor mizere oferite de Guvernul Boc. La
finele săptămânii trecute, directorii

a şapte unităţi şcolare de pe teritoriul

judeţului s-au trezit pe cap cu o grevă spontană. Conflictul s-a declanşat la Colegiul
Mircea cel Bătrân, din Rm. Vâlcea, unde cadrele didactice au manifestat împotriva
modificărilor aduse Legii Învăţământului şi a reducerilor salariale operate de
actualul guvern. La Horezu, manifestaţia a avut o conotaţie socială,
elevii au manifestat în curtea şcolii, timp de două ore, împotriva

profesorii şi
condiţiilor

inumane în care sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea. An de an, profesorii şi
elevii liceului
este

sunt obligaţi să înveţe în frig pentru că primarul Constantin Niţu nu

capabil să le asigure condiţii decente. Primarul spune că

bugetul Primăriei nu-

i permite să suporte aceste cheltuieli şi cere implicarea CJ pe motiv că în respectiva
unitate şcolară învaţă copii din mai multe localităţi vâlcene, nu doar din Horezu. La
echilibrarea bugetară din toamna acestui an,
de lei vechi, ca o completare la

Horezu a primit

suma de 320 de milioane

bugetul primăriei de 15 miliarde de lei vechi, în

condiţiile în care datoriile înregistrate de Primăria Horezu sunt egale cu bugetul,
iar fondul lunar de salarii al angajaţilor Primăriei se ridică la impresionanta sumă
de 2,3 miliarde de lei, lunar. Banii respectivi acoperă atât salariile celor 105

angajaţi, dar şi a celor 65 de însoţitori ai

persoanelor cu handicap. Cheltuielile

anuale se ridică la 33 miliarde de lei vechi, bani pe care primăria nu-i realizează
din veniturile proprii, veniturile situându-se undeva la 15 miliarde lei vechi, adică
jumătate din necesar. La finele lunii septembrie, primarul Constantin

Niţu a cerut

ajutorul conducerii CJ Vâlcea pentru asigurarea combustibilului necesar încălzirii
liceului,
lei doar

Primăria Horezu fiind obligată
pentru întreţinerea lui.

să scoată din buget, anual, şase miliarde

La începutul anului şcolar, în şedinţa din luna

septembrie, CJ a alocat Primăriei Horezu suma de 50.000 lei pentru achiziţionarea
combustibilului necesar încălzirii Liceului ,,Constantin Brâncoveanu”, plus alte
66.000 lei, pentru plata salariilor. În momentul alocării banilor, consilierii PNL au
atras atenţia că alocarea acestei sume nu rezolvă problema, singura variantă viabilă
de reducere a cheltuielilor ar fi schimbarea centralei proprii pe alt gen de
combustibil. O acţiune ce implică costuri suplimentare, inexistente în acest moment.
Până la găsirea fondurilor necesare profesorii şi elevii vor primi căldură cu porţia,
în funcţie de urgenţele aflate pe ordinea de zi a CJ. DANA NEDESCU

