
Ministerul Culturii va aviza \&quot;cel tarziu in noiembrie\&quot; noul PUG al Sibiului
Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca "cel tarziu in noiembrie" comisia speciala din
cadrul ministerului va da avizul favorabil pentru noul Plan Urbanistic General al municipiului pentru ca
nu doreste sa blocheze "dezvoltarea orasului" care are "un potential urias".
  
  Kelemen a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca s-au definitivat toate detaliile legate de "limitele
protejate" ale orasului, in care exista monumente istorice din clasa A si urmeaza sa se emita avizul
favorabil.
  
  "Astept refacerea proiectului si, in momentul primirii proiectului, il vom propune, din nou, pe agenda
Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si eu sper ca, cel tarziu in noiembrie, vom avea un aviz
pozitiv pentru acest PUG. Nu este dorinta noastra de a bloca dezvoltarea orasului Sibiu. Dorinta mea este
de a da un ajutor, in limitele posibilitatilor noastre, pentru acest oras si pentru dezvoltarea orasului Sibiu,
pentru ca este un oras cu posibilitati si un potential urias", a spus Kelemen.
  
  Noul PUG al Sibiului prevede, printre altele, construirea a doua poduri peste raul Cibin, o sosea
ocolitoare prin Cisnadie si Cisnadioara, pentru a descongestiona intrarea in Municipiul Sibiu dinspre
Brasov, dar si largirea segmentului pietonal in zona istorica a orasului.
  
  PUG-ul Sibiului este realizat de societatea Planwerk din Cluj, care a castigat licitatia in 2008.
  
  Suma totala a contractului pentru realizarea PUG-ului este de 1.100.000 lei (fara TVA) si avea ca termen
de predare luna octombrie 2009.
  
  Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, declara, in februarie 2010, ca PUG-ul va fi finalizat mult mai tarziu
decat a fost prevazut initial.
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