
Dezbatere publica pentru Dumbrava
Sibienii interesati sa isi spuna punctul de vedere vizavi de ansamblul rezidential care va fi construit in
locul fostei fabrici de covoare din padurea Dumbrava, sunt invitati la dezbaterea publica care va avea loc
la sediul S.C. Sitex Dumbrava S.A., str. Padurea Dumbrava nr. 20, in 26 februarie, ora 16.

 S.C. Paltinis Leasing S.A., una din firmele de sub umbrela omului de afaceri Ilie Carabulea, a finalizat
raportul de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential si dotari complexe Dumbrava
Sibiului". Acesta poate fi consultat la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2 A, la sediul titularului de
plan si pe internet la adresa http://www.ecoanalitic.ro/public.html. Comentariile si sugestiile publicului
interesat se primesc in scris la sediul ARPM Sibiu si pe adresa de e-mail office@arpm7c.ro pana la data
de 26 februarie 2009.

 PUZ-ul prevede construirea a sase imobile cu 17 etaje si alte sase imobile cu regim de inaltime variabil,
intre 4 si 10 etaje. in plus, planul prevede si constructia de vile, tip duplex, cu regim de inaltime
S+P+2-3E. Suprafata totala a terenului propus pentru amenajarea zonei rezidentiale este de 8,82 ha.
 Conform raportului, avand in vedere ca proiectul presupune demolarea de obiective vechi si constructia
unora noi, " este posibila aparitia unei disturbari temporare a unor specii faunistice de interes conservativ,
pe perioada realizarii lucrarilor de construire ", dar nu " va exista o degradare nici macar temporara a
habitatelor speciilor de interes conservativ dat fiind ca lucrarile se vor executa strict in perimetrul fostei
fabrici si nu pe teritoriul Parcului ". Pentru ca viitorii locatari ai noului cartier din inima padurii sa nu
deranjeze animalele, dezvoltatorii vor imprejmui zona cu un gard.
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