
Muzeu sau investitii imobiliare in fostele hale Rieger
Afaceristii israelieni dau tarcoale halelor Independenta in timp ce primarul anunta ca sustine infiintarea
unui muzeu.

 Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a declarat public ca sustine proiectul lui Sabin Luca, directorul
Muzeului National Brukenthal, de a infiinta un Muzeu al Industriilor in fostele hale Rieger, dar nu crede
in realizarea acestuia in cursul acestui an. „Este o idee foarte buna, dar demersurile necesare sunt
complicate. Transformarea halelor in muzeu ar crea un punct de atractie care ar fi un plus si pentru
investitorii privati cu interese in zona ", a spus primarul.

 Tot saptamana acesta, Sabin Luca a anuntat ca  in urma cu cateva zile a aflat de prezenta in oras a unui
grup de investitori israelieni care sunt interesati de halele Independenta. „Acolo investitorii se pare ca vor
fi un grup de oameni de afaceri din Israel. Zilele trecute au fost prin oras ", a declarat Sabin Luca.
 Acesta a mai explicat ca la Ministerul Culturii si Cultelor exista deja redactat un document pentru
clasarea unei parti din hale in randul monumentelor istorice, dar ca documentul nu poate fi semnat din
cauza procesului intentat de proprietari ministerului. Procesul se judeca de ceva timp la Curtea de Apel
Alba-Iulia. „Decizia de clasare nu poate fi semnata din cauza procesului ", a mai spus Luca. Directorul
Muzeului National Brukenthal a mai declarat intr-o conferinta de presa ca daca situatia juridica nu va fi
rezolvata intr-un mod favorabil muzeului va apela la toate institutiile publice care ar putea ajuta si chiar la
sibieni. Luca a spus ca se gandeste sa redacteze o scrisoare deschisa pe care sa o trimita apoi tuturor
institutiilor. Proiectul Muzeului Industriilor a demarat inca de la mijlocul anului trecut.
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