
Iohannis a retras doua proiecte imobiliare
intors din Germania, unde a participat la un seminar pentru a promova Sibiul ca centru economic,
primarul Klaus Iohannis a retras doua proiecte imobiliare, de pe ordinea de zi a sedintei de joi a
Consiliului Local Sibiu. Este vorba de proiectul Ana Oil, de construire a unui centru de birouri pe Şaguna
si de ansamblul de locuinte Balanta.

 Masina de vot a consilierilor locali a mers ca unsa, pana la proiectul numarul 32 - proiectul de hotarare
privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU – Reconversie functionala a imobilelor din str. A. Şaguna
nr. 13 – 15, beneficiar familia Rodean. Primarul a intervenit si a retras de pe ordinea de zi acest proiect,
plus urmatorul care prevedea aprobarea documentatiei PUD pentru acelasi obiectiv. Iohannis si-a motivat
decizia prin faptul ca fiind plecat, nu a putut participa la sedinta comisiei de urbanism, iar proiectul, in
aceasta forma, are cateva probleme. Ana Oil intentioneaza sa demoleze imobilul din de la nr.11, iar cele
de la numerele 13-15 sa fie transformate, urmand sa fie construit un centru de 2S+P+3E+2R, cu spatii
pentru birouri, conferinte, cazare si parcari. Avizul de oportunitate a fost votat in ultima sedinta din 2008.
Şi arhitectii sibieni au avut de obiectat la acest proiect. Filiala Sibiu-Valcea a Ordinului Arhitectilor din
Romania a propus realizarea unui acces auto in plus fata de cel care figureaza in proiect, de pe Şaguna,
pentru a nu supraincarca traficul din zona. Arhitectii propun un acces alternativ prin Banatului.

 Balanta s-a inclinat
 La proiectul 35, privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU pentru construire locuinte
colective si birouri – Ansamblu Balanta, Calea Gusteritei, beneficiar SC Balanta SA, din nou, stop cadru.
Dupa interventia unui consilier PD-L care nu era de acord cu regimul de inaltime de zece etaje, intr-o
zona unde cea mai inalta este de cinci, Iohannis retrage proiectul. Motivatia este ca, fiind plecat la Ulm,
Germania, nu a participat la sedinta comisiei, si crede ca este nevoie de o discutie ulterioara. Proiectul
prevedea construirea unui ansamblu de locuinte si birouri, pe un teren al Balantei, de peste 26.000 metri
patrati. Doua din constructiile industriale ar trebui reconvertite, una in locuinte colective, iar cealalta
gradinita. in plus, proiectul prevede construirea a 22 de imobile de locuinte de doua, trei, cinci si sase
etaje. Imobilul de birouri ar fi trebuit sa aiba 10 etaje.
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