
Ca la tara
Satele transformate in cartiere, Turnisor si Gusterita, au si acum aceleasi probleme ca in urma cu 50 de
ani: nu au nici canalizare, nici asfalt pe strazi. In curand, Sibiul s-ar putea imbogati cu cartierul
selimbar.
  
  Este de ajuns sa iei autobuzul 8 sau 10 si sa cobori la capatul de linie pentru a vedea si cea de-a doua
fata a Sibiului: cea rustica. Dezvoltarea Sibiului din punct de vedere demografic, dar si explozia
industriala a orasului determina si largirea spatiului fizic de dezvoltare. In scurt timp, sate ca selimbarul,
Cristianul si sura Mare ar putea deveni cartiere.
  
  Hei-rup comunist
  
  Originea cartierelor Turnisor si Gusterita se gaseste in anul 1956, cand, urmand directivele Partidului
Comunist de a extinde orasul, s-a luat hotararea de a alipi si zonele de la marginea Sibiului. "La fel ca
toate lucrurile care veneau  inainte de 1989, si acesta s-a realizat rapid, la comanda", declara
reprezentantii Directiei Tehnice ai Primariei Sibiu. 
  
  Din nefericire pentru proaspetii oraseni, acestia s-au ales doar cu buletinul de Sibiu si cu impozite ca la
oras, pentru ca pe strada lor n-a ajuns nici umbra de canalizare sau de asfalt. 
  
  Cel mai important lucru care s-ar resimti si acum la trecerea de la comuna la municipiu este cea a
nivelului taxelor locale. Astfel, un teren de 1 hectar la selimbar, impozitat intravilan cu 100 de lei noi, ar
putea fi impozitat cu 300 de lei doar prin trecerea comunei la statutul de cartier.
  
  Canalizare dupa 50 de ani
  Problema cea mai mare a cartierelor foste sate este canalizarea si alimentarea cu apa. La ora actuala, in
municipiul Sibiu sunt 636 de strazi. Nu mai putin de jumatate din ele au pamant in loc de asfalt.
  
  "In curand, aceste cartiere vor scapa de problemele cu canalizarea, pentru ca avem in derulare un
program ISPA. In Turnisor mai sunt doar trei strazi fara canalizare. si in Gusterita suntem in faza de
executie. Inspre selimbar, canalizarea ajunge pana la magazinul XXL", mai spun specialistii Primariei.
  
  Urmeaza selimbarul
  Este deja un lucru vizibil ca localitatea selimbar ar trebui inglobata in Sibiu, dar la ora actuala reprezinta
un punct sensibil de discutie. "Nu se mai poate face o extindere a orasului cu forta. Lucrurile au evoluat
de cand s-au facut cartierele Turnisor si Gusterita. Orice extindere are la baza un referendum local.
Deocamdata nu a fost o vointa puternica pentru a se realiza acest lucru, dar se realizeaza un studiu in
acest sens. Studiul periurban se face in colaborare cu Planwerk si este practic un studiu de fezabilitate, o
etapa pregatitoare pentru extinderea catre alte zone", a declarat, pentru SIBIANUL, Marius Constantin,
sefului Serviciului de Presa.
  
  Populatia in crestere
  Conform statisticilor efectuate la nivelul municipiului Sibiu, populatia este in jurul a 160.000 de
locuitori, dar reprezentantii Primariei spun ca sunt cel putin 185.000 de oameni la nivelul orasului.
"Nimeni nu a luat in considerare cei 20.000 de studenti care in cea mai mare parte nu au forme legale, iar
la acestia se adauga in fiecare an studentii care termina cursurile si se stabilesc aici", mai afirma
Constantin.
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