
Izolarea fonica a cluburilor: investitii de mii de euro
Initiativa administratiei locale de a interzice difuzarea muzicii dupa ora 22.00 in cluburile neizolate fonic
este imbratisata atat de vecinii unor astfel de localuri, cat si de proprietarii de cluburi.
  
  `Aici este o galagie de nu poti dormi, iar eu stau peste drum de clubul asta de la subos. Bubuie toata
noaptea, vinerea si sambata. Cand sunt petreceri studentesti parca ii apuca dracii. Nu stiu cat de bine pot
fi izolate, dar sa se faca ceva`, spune Mircea Brat, vecinul unui club situat pe bulevardul Mihai Viteazul.
  
  Unele cluburi sunt deja izolate fonic, cum este cazul celebrului Oldies. `Este o idee normala. Pentru
vecini, insa, probleme ridica si ce se intampla in afara localului, unde mai e forfota, unii urla, taximetristi
care injura. Aici ar trebui sa intervina administratia, deoarece e vorba de domeniul public, noi nu mai
avem nicio autoritate afara`, spune Gilu, coproprietar al Oldies. Gilu spune ca inca de la inceput a investit
in clubul lui din centrul orasului in izolarea fonica. `Exista un burete special, foarte bun pentru izolarea
fonica. Cam 1.000 de lei, metrul patrat, fara manopera`, aproximeaza Gilu. Pentru izolarea ventilatiei a
mai cheltuit aproximativ 20.000 de euro pe tuburile speciale.
  
  Potrivit unui proiect de hotarare care va fi supus votului in Consiliul Local Sibiu – cel mai probabil in
cadrul sedintei de saptamana viitoare – incepand din acest an va fi interzisa difuzarea muzicii dupa ora
22.00, in zonele rezidentiale. `In cazul in care agentul economic difuzeaza muzica pe terasa sau intr-o
locatie neizolata fonic si care ar putea afecta linistea si ordinea publica, programul muzical se va intrerupe
de la ora 22.00`, se arata in proiectul amintit. Proprietarii de terase care vor depasi ora 22.00 cu muzica
pornita sau proprietarii de cluburi neizolate fonic si care, astfel, deranjeaza, vor putea primi amenzi
cuprinse intre 1.000 si 1.500 de lei. In plus, in functie de reclamatiile vecinilor, orarul de functionare al
localurilor va putea fi modificat prin decizia unilaterala a primarului.
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