
Municipalitatea este datoare 25 de milioane de euro 
In ultimii ani municipalitatea sibiana a contractat doua imprumuturi majore. Banii sunt destinati
lucrarilor edilitare complexe din municipiu. Suma care trebuie rambursata se ridica la 25 de milioane de
euro. In plus, la propunerea primarului Klaus Johannis, Consiliul Local a aprobat, in sedinta de luna
trecuta, realizarea unui alt imprunut, de data aceasta intern, in valoare de aproximativ trei milioane
euro, pentru construirea de noi locuinte in Sibiu.
  
  Primul imprumut major a fost contractat de edilii sibieni in 2003.
  pentru proiectul de modernizare si extindere a retelelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu.
Proiectul, realizat de Primarie si SC Apa Canal SA, cuprinde mai multe obiective. Conducerea
municipalitatii sibiene s-a gandit ca ar fi nevoie de reabilitarea statiei de tratare a apei potabile,
reabilitarea a 27 kilometri de retele de canalizare subdimensionate ori deteriorate si instalarea a inca 13 +
13 kilometri de retele noi de canalizare pluviala respectiv menajera. In plus, edilii vor ca din acesti bani sa
reabiliteze si statia de epurare a apelor uzate, si sa puna la punct masurile de contorizare si monitorizare a
retelei de distributie. "Proiectul este in suma de 37.588.000 euro si a fost acceptat spre finantare in cadrul
fondurilor europene pentru masuri de mediu ISPA. Din aceasta suma, 25,56 miloane euro reprezinta o
finantare nerambursabila, doua milioane provin de la Apa Canal, iar restul de aproximativ 10 milioane de
euro sunt asigurati de municipalitate printr-un imprumut BERD. Imprumutul este garantat de Primarie si
are ca titular societatea municipala Apa Canal SA", sustine Marius Constantin, purtator de cuvant in
cadrul Biroului de Presa al municipalitatii sibiene.
  Cel de-al doilea imprumut major, contractat chiar anul acesta de Primarie, tot de la Banca Europeana
pentru Reconstrctie si Dezvoltare, ajunge la 15 milioane euro. Banii vor fi folositi pentru executarea a trei
componente ale unui proiect mai mare de refacere a infrastructurii Municipiului Sibiu. In proiect intra
reabilitarea Pietei Garii si a celor mai afectare artere prinicipale de trafic, plus  reabilitarea iluminatului
public si arhitectural din centrul istoric. Totodata, la propunerea primarului Klaus Johannis, Consiliul
Local a aprobat in sedinta din luna iunie si realizarea unui imprunut intern in valoare de aproximativ 3
milioane euro pentru construirea de noi locuinte in Sibiu. Banii vor fi folositi pentru ridicarea a
aproximativ 160 de garsonierie si apartamente cu doua camere. Cel mai probabil acestea vor fi construite
in cartierul Resita.
  
  Citat
  Consiliul Local a aprobat, in sedinta din iunie, contractarea unui imprunut intern in valoare de
aproximativ 3 milioane euro pentru construirea de noi locuinte in Sibiu. Banii vor fi folositi pentru
ridicarea a aproximativ 160 de garsonierie si apartamente cu doua camere. 
  
  
  BANI. Klaus Johannis a semnat al doilea imprumut de la BERD, in valoare de 15 milioane de euro
  
  Marian CRACIUN
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