Fructele nu se vor mai vinde en-gros in Piata Cibin. Doar la Obor
Administratia pietelor din Sibiu va muta, din acest an, activitatea de vanzare in regim en-gros a fructelor
si legumelor in incinta Pietei Cibin. Potrivit conducerii Primariei Sibiu, acest lucru va permite ca in Piata
Cibin vanzarile limitate strict la cele de tipul en-detail sa se desfasoare intr-o atmosfera mult mai
"aerisita". In plus, admninistratia locala spera ca parcarile din zona sa fie si acestea mai libere. Pentur
comercializarea in regim en-gros a fructelor si legumelor se vor amenaja in piata Obor un sector
specializat pentru acest tip de comert. Pentru asigurarea unor conditii optime, noul sector va fi amenajat
in cadrul modulelor de spatii comerciale deja existente, informeaza reprezentantii administratiei locale.
Serviciul Public Administratia Pietelor a primit semnale pozitive in ceea ce priveste interesul
comerciantilor pentru inchirierea spatiilor din pietele sibiene acestea fiind reflectate in cresterea sumei
incasate din inchiriere. Serviciul mentionat pune la dispozitia producatorilor si comerciantilor un numar
total de 433 de mese, 52 de standuri pentru comercializarea fructelor si a florilor si 363 de spatii
comerciale. Gradul de ocupare a meselor in perioada iunie – noiembrie 2009 a fost de 100%, iar in
primele doua saptamani ale lui 2010 au fost formulate cereri de rezervare pentru spatii pana la sfarsitul
verii. Incasarile in anul 2009 se ridica la peste 6.200.000 lei din chirii si taxe forfetare. In acelasi timp,
investitiile realizate de acest serviciu, fara costurile curente de intretinere si reparatii, se ridica la peste
550.000 lei. Cele mai importante lucrari au fost realizate in piata Cibin, unde a fost amenajata o magazie
de materiale si in Piata Rahova unde a fost construita o rampa de containere. Propunerile de investitii
pentru anul 2010 se refera la continuarea lucrarilor la reteaua de hidranti din Piata Obor, modernizarea
platoului pentru comercializarea rasadurilor, pepenilor si verzei in piata Rahova, redimensionarea si
extinderea retelei de gaz si realizarea unei instalatii de incalzire in grupurile sociale din piata Obor,
precum si extinderea copertinei pentru flori in piata Vasile Aron.
Cuvinte cheie: sadu piata cibin comert cibin copertine incalzire piata obor cale 2010
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