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COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Arad pregătește spații de cazare pentru refugiații
ucraineni
Primăria Municipiului Arad se pregătește pentru eventualitatea în care va fi nevoie
să asigure cazare pentru refugiații din Ucraina. Primarul Călin Bibarț a convocat
o discuție atât cu Direcția de Asistență Socială cât și cu conducerea
Inspectoratului Școlar Județean Arad pentru a evalua posibilitățile de cazare din
oraș.
„Având în vedere faptul că evenimentele mai puțin plăcute care au loc în țara
vecină s-au precipitat la sfârșitul săptămânii trecute, am decis să facem o analiză
a posibilităților de cazare a refugiaților ucraineni, în eventualitatea că vom avea
solicitări din partea Guvernului sau a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
Inspectoratul Școlar Județean ne-a pus la dispoziție o listă a căminelor școlare
care ar putea fi puse la dispoziția cetățenilor ucraineni, mai ales că acestea
dispun de toate dotările necesare găzduirii în condiții decente. Ca plan de
rezervă, noi putem pune la dispoziția refugiaților căminele de zi pentru vârstnici
și sălile de sport care la nevoie vor putea fi transformate în spații de cazare. Până
în acest moment nu am primit nicio solicitare oficială, nici neoficială, în acest
sens.”, a declarat primarul Călin Bibarț.
În urma evaluării resurselor municipiului în vederea sprijinirii refugiaților de
război din Ucraina, în cazul în care va fi nevoie, centrele de zi pentru vârstnici vor
putea fi reconfigurate în spații de cazare, unde vor putea locui pe perioada
dislocării până la 80 de persoane.
Alte 210 persoane vor putea fi cazate în căminele a cinci unități de învățământ din
municipiu. Este vorba despre Colegiul Csiky Gergely, Liceul Tehnologic Iuliu
Moldovan, Liceul Special ,,Sfânta Maria”, Colegiul Tehnic de Construcții și
Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”. Toate aceste unități de învățământ dispun și
de cantine unde la nevoie se va putea servi masa. La rândul său, Colegiul Național
,,Moise Nicoară” și Colegiul Economic își pun la dispoziție cantinele cu o
capacitate de 50 de locuri fiecare, Colegiul Economic oferind la nevoie și servicii
de catering.
Primăria Arad va centraliza disponibilitățile spațiilor de cazare din oraș și va
coordona împreună cu MAI relocarea refugiaților în acestea.

