
Cartierul Tineretului: pentru fiecare familie, Sibiul plateste 33.000 de euro
Pretul lucrarilor de viabilizare a Cartierului Tineretului va creste cu 26%, daca majoritatea din Consiliul
Local va adopta propunerea de modificare a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile amintite.
Suma recalculata a fi necesara pentru amenajarea cartierului in care se afla 419 loturi de case destinate
tinerilor din oras este de 58,63 de milioane de lei, inclusiv TVA (aprox. 13,95 mil. de euro).
  
  Istoricul sumelor
  
  In 2005, cand au fost aprobati pentru prima data indicatorii investitiei, necesarul era calculat la 26,42 de
milioane de lei (aprox. 7,29 milioane de euro). Ulterior, in 2007, valoarea investitiei a fost actualizata la
suma de 45,68 de milioane de lei (aprox. 13,71 milioane de euro), in calcul fiind introduse semnificative
lucrari suplimentare de executat.
  
  Lucrari suplimentare
  
  Potrivit raportului care insoteste actualul proiect de hotarare pentru cresterea valorii investitiilor in
Cartierul Tineretului, motivele acestei decizii tin de variatia monedei europene, care a fost folosita pentru
calcularea ofertei initiale facute de antreprenorul general, SC Energie Termica SA. In plus, tarifele pe
care le practica aceasta societate (al carei unic actionar este Consiliul Local Sibiu) au fost majorate, la fel
ca si cele ale DPC, firma subcontractata pentru efectuarea lucrarilor de drumuri.
  In plus, au fost prevazute lucrari suplimentare: inca 280 de ml de retea de apa de diferite dimensiuni, alti
380 ml de retele de canalizare, 290 de ml de canalizare pluviala, alte 64 de bransamente de diferite
dimensiuni si inca 90 de racorduri la canalizarea menajera si pluviala.
  Indicatorii tehnico-economici stabiliti inca din 2007 includ, in afara retelelor de apa si canalizare, si mai
bine de sapte km de strazi si aproape 8.000 de mp de zone verzi care trebuie amenajate.
  
  Majoritatea lucrarilor, terminate la anul
  
  Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a declarat la inaugurarea strazii Tiglara ca viabilizarea Cartierului
Tineretului ar trebui sa aiba o finalitate ce poate fi intrezarita anul viitor. `Probabil lucrarile vor fi
finalizate in mare parte`, a spus Johannis. Deocamdata, insa, strada Tiglari este singurul acces in noul
cartier al Sibiului, unde mai sunt 120 de loturi de case de impartit cu titlu gratuit de folosinta.
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