
Inca o dezbatere publica pentru strandul din Dumbrava
Prima dezbatere publica pe tema constructiei strandului din Dumbrava Sibiului a fost un esec total. Pentru
ca la discutii nu a venit mai nimeni, primaria mai organizeaza o dezbatere publica, in data de 28 
ianuarie.

 La prima dezbatere publica pe tema strandului au participat mai multi jurnalisti decat cetateni. Numarul
foarte mic al participantilor nu a fost cauzat de lipsa de interes a sibienilor, ONG-urilor sau a persoanelor
implicate in proiect, ci de faptul ca dezbaterea a fost anuntata cu doar o zi inainte, printr-un anunt la
rubrica de mica publicitate dintr-un ziar local. Prin urmare, mai nimeni nu a stiut de dezbatere. „Sa punem
scrisorele in cutiile postale nu cred ca merge. E adevarat, trebuie o noua metodologie de convocare a
consultarilor publice, dar asteptam ordinul ministrului in acest sens si il tot asteptam. Din punctul nostru
de vedere, procedura este indeplinita, la noi, la Primarie ", declara atunci Dorin Laschescu, arhitectul-sef
al orasului.

 De data aceasta, anuntul noii dezbateri publice a proiectului viitorului strand municipal din padurea
Dumbrava a fost postat pe site-ul de internet al primariei Sibiu cu aproape o luna inainte de intrunire. "
Consultarea populatiei va avea loc in data de 28.01.2009 intre orele 13:00 – 17:00 in sala de conferinte a
Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2 ", este anuntul postat in sectiunea Urbanism a
site-ului de internet al primariei Sibiu. De data aceasta reprezentantii municipalitatii se asteapta la o
participare mult mai numeroasa decat data trecuta.

 Primii pasi pentru constructia strandului din Dumbrava au fost facuti deja. Astfel, la inceputul lunii
septembrie a anului trecut consilierii locali au aprobat alocarea unei sume de aproximativ 930.000 de euro
pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru complexul acvatic, iar la finele
aceleiasi luni tot consilierii locali au aprobat si studiul de fezabilitate pentru viitorul parc de distractii,
estimat la acea data la suma de 45 de milioane de euro. in sfarsit, la inceputul lunii decembrie primarul
Klaus Johannis a declarat ca pentru anul 2009 primaria va aloca in jur de 10 milioane de lei pentru
demararea proiectului. " Este un proiect complex si costisitor, asa ca vom lucra in etape. Dupa ce primaria
va primi aviz de la Mediu pentru PUZ, vom scoate la licitatie proiectarea. Si apoi vom vedea daca vom
avea o executie partiala in 2009 sau nu " a spus Johannis.

 intreaga investitie in parcul de distractii din padurea Dumbrava a fost estimata la aproximativ 163,5
milioane de lei. Lucrarile vor fi facute, conform planurilor primariei, in cinci etape ce se vor intinde, pe
parcursul a cinci ani si vor acoperi o suprafata de 181.556 de metri patrati.

 Ştrandul municipal va include o zona de tip aquapark, cu trei bazine interconectate, jocuri de apa, patru
tobogane tip Anaconda si trei tobogane tip Kamikaze si Niagara. Ştrandul va beneficia si de un bazin
pentru copii si o zona de recreere, cu doua bazine, bar cu terasa pentru 168 de persoane, 320 de
sezlonguri. in plus, strandul va mai include doua bazine olimpice de inot cu adancimi de 1,8, respectiv 5
m, cu toate dotarile necesare competitiilor olimpice.

Cuvinte cheie: strandul din dumbrava sibiului  constructii standuri in sibiu  primaria sibiu  primar sibiu
klaus johannis

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/strandul+din+dumbrava+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/constructii+standuri+in+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primaria+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primar+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+johannis

