
Cheltuieli aproape duble 
Reabilitari de milioane de euro 
  Primaria a patit exact cum spune si proverbul “Socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ" , iar
acum este obligata sa scoata din visterie mult mai multi bani pentru unele reablitari. Presata si de timp,
doar noua luni pana in 2007 - cand vom fi Capitala Culturala Europeana, municipalitatea aproba pe banda
rulanta hotarari care cresc costurile unor investitii din oras. Ultimele doua astfel de decizii rotunjesc
serios facturile  pentru amenajarile din Piata Garii, precum si pentru cele din Piata Mica. 
  Costurile stabilite de edili pentru amenajarea pietonala si iluminatul public din Piata Mica au crescut
simtitor in ultimii doi ani. Daca in proiectul initial, investitia se ridica la 6,5 milioane de lei, in prezent,
lucrarea a ajuns sa coste nu mai putin de 9,3 milioane, indicatori tehnici aprobati fara rezerve de
consilierii locali. Bani in plus au fost alocati si pentru Piata Garii, unde costurile ajung acum la 25,3
milioane lei, respectiv 6,95 milioane de euro.
  In raportul inaintat alesilor locali se specifica faptul ca lucrarile ce urmeaza a se executa constau in
amenajarea pavajului pietonal pe ambele “maluri"  din Piata Mica, colectarea si evacuarea apei
pluviale-mal stang, reabilitarea iluminatului public de pe ambele parti, dar si realizarea unei fantani
arteziene, plus plantatii ornamentale si spatii verzi in zona respectiva. 
  
  De la 6,5 milioane la 7,4 in 2005
  Pentru ca trebuie sa dea o explicatie pentru acesti bani in plus, edilii sustin intr-un raport ca zona istorica
Piata Mica trebuie lucrata “cu manusi"  si cu multa grija, iar acest lucru costa. Avand in vedere ca
aprobarea studiilor de fezabilitate s-a facut la sfarsitul lui noiembrie 2004, nu a mai fost posibila
demararea procedurilor de licitatie pentru atribuirea contractului de executie lucrari in acel an, iar licitatia
s-a desfasurat in aprilie 2005. Castigatorul licitatiei a raspuns cerintelor caietului de sarcini, iar edilii i-au
cerut ca zona sa pastreze cat mai mult peisajul istoric. Astfel, administratia locala a solicitat ca piatra cu
care se vor executa pavajele sa se ciopleasca manula sau mecanic pe cinci fete, iar cea de-a sasea fata sa
fie prelucrata la cald cu flacara. “Toate aceste solicitari au majorat costurile estimate initial, ceea ce a dus
ca valoarea contractului sa ajunga in 2005 la 7,4 milioane de lei, inclusiv TVA." , se arata in raport.
  
  De la 7,4 la 9,3 milioane in 2006
  Ulterior, fiind o zona istorica protejata a fost nevoie si de descarcarea arheologica. Ba chiar mai mult, pe
parcursul executiei lucrarilor s-a schimbat si solutia de iluminat public tot pentru a se respecta trecutul
istoric al Pietei Mici si, astfel, s-a eliberat un nou deviz cu alte cheltuieli necesare pentru finalizarea
lucrarilor. In cele din urma, Consilierii au votat, la sfarsitul lunii trecute, pentru suma de 9,35 milioane
lei, inclusiv TVA.
  
  95.000 de euro cheltuieli neprevazute
  La capitolul de cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica au fost necesari peste 100.000 de euro din
care studiile de teren au insumat aproape 10.000 de euro, consultanta 24.000 de euro, asistenta tehnica
alti 16.000 de euro, iar proiectarea aproape 50.000 de euro. Cheltuielilie pentru investitia de baza se ridica
la 2,3 milioane de euro, circa 8,3 miliarde lei, cele pentru organizarea de santier la 89.000 de euro, iar alti
95.000 de euro sunt trecuti la cheltuieli diverse si neprevazute.
  
  Piata Garii gata in 2007?
  Primaria a semnat in 19 ianuarie si contractul privind reabilitarea Pietei Garii, dar si a unui pachet de
strazi selectate. Edilii au batut palma cu firma JV in asociere cu Strabag AG Austria/ Search Corporation
Bucuresti. Costul total al lucrarilor de reabilitare a Pietei Garii, stabilit initial ajungea la 5.843.078,38
EURO, plus TVA, insa ulterior s-a ajuns la aproape sapte milioane de euro. “Dupa ce se va incheia etapa
de evaluare, care dureaza doua sau trei saptamani, vor incepe lucrarile propriu-zise. In contract este
specificat ca firma Strabag are un termen de finalizare de 330 de zile de la data inceperii lucrarilor" ,
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sustine Mirela Gligore, reprezentant in cadrul Biroului de Presa al municipalitatii sibiene.
  
  Intra si strazile
  Edilii mai spun ca in proiectul de reabilitare a Pietei Garii sunt incluse si un numar de sase strazi conexe
printre care strada Constitutiei, strada Nicolae Teclu, strada General Magheru, B-dul Coposu, Uzinei si
strada 9 Mai. Pe aceste strazi se vor efectua lucrari de reabilitare a infrastructurii stradale, pe cand in Piata
Garii se vor schimba si retelele de utilitati" , adauga Mirela Gligore. Totodata, pe langa Piata Garii si
strazile conexe, in contractul semnat cu JV Strabag AG Austria / Search Corporation Bucharest mai este
prevazuta si reabiltarea strazilor Piata Unirii, Andrei Saguna, Alba Iulia, Calea Dumbravii, Hermann
Oberth, Balea, Ludos, Gheorghe Dima, Rahovei. In plus, in cazul strazilor Metalurgistilor, Raului si
Calea Poplacii sunt specificate doar lucrari de proiectare.
  
  Hotel pe 1614 metri patrati
  Tot in zona Pietei Garii, Primaria a scos la licitatie si un teren pentru construirea unui hotel.  "Lotul din
Piata Garii este destinat ridicarii unui hotel, foarte necesar in perspectiva anului 2007" , declara chiar
primarul Klaus Johannis. Suprafata terenului din Piata 1 Decembrie este de 1614 metri patrati, iar
utilizarea lui pentru construirea unui hotel este data de planul urbanistic zonal realizat de firma germana
Planwerk. Reprezentantii municipalitatii mai spun ca ridicarea hotelului va fi legata tot de lucrarea de
reabilitare a Pietei Garii.
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