
Noul PUG aduce impozite mai mari pentru o parte din sibieni
Proprietarii a 772 de hectare de teren din Sibiu vor plati un impozit mai mare pe proprietatile lor situate in
aceste zone, in urma adoptarii noului Plan Urbanistic General al Sibiului. Acest lucru se va intampla din
cauza trecerii in intravilanul Sibiului (in zona de impozitare C) a 772 de hectare de teren, dar si in urma
modificarilor in incadrarea unor zone de impozitare din municipiu.
  
  Astfel, sibienii care detin cele 700 de ha de teren trecute in intravilan in zona Caii Surii Mici vor plati
impozite aferente zonei C de impozitare (exemplu: 177 de lei impozit anual pentru o casa de 100 de mp,
sau 28,74 de lei impozit anual pentru un teren de constructii).
  
  Zone ale Sibiului trecute in alte categorii de impozitare
  
  Zona Campsor si o parte a Cartierului Tineretului (foto) vor fi reincadrate din zona D in zona C de
impozitare, de la finele acestei luni. `Aceasta propunere a venit in urma prevederilor noului PUG al
Sibiului care stipuleaza ca Zona Campsor este o arie rezidentiala. In ceea ce priveste partea din Cartierul
Tineretului care va fi incadrata in zona de impozitare C, aceasta propunere a venit in urma finalizarii
lucrarilor tehnico-edilitare care asigura zonei retelele de utilitati si drumuri`, informeaza reprezentantii
Primariei. Pentru comparatie, daca proprietarul unei case de 100 de mp aflata in zona D platea, pana
acum, un impozit anual de 169 de lei, in urma modificarilor de la finele acestei luni va plat un impozit de
177 de lei (din moment ce a fost trecut in zona de impozitare C). In cazul terenurilor, pentru aceeasi
suprafata-exemplu de 100 de mp teren de constructii, impozitul prin trecerea din zona D in zona C creste
de la 15,19 lei la 28,74 lei.
  
  Prin acest proiect de hotarare se propune si reincadrarea din zona D in zona C a ariei numite Tropinii
Noi, situata la iesirea din Sibiu catre Rasinari. 
  
  Centura scoate intravilanul in extravilan
  
   Prin noul PUG al Sibiului, nu numai ca au fost aduse suprafete noi in intravilanul orasului, ci a fost
`imbogatit` si extravilanul. `Ca urmare a amenajarii centurii ocolitoare a Sibiului, terenul pe care aceasta
a fost construita si zona de protectie a ei vor iesi din intravilanul municipiului si vor fi incadrate ca
extravilan`, sustin reprezentantii Primariei Sibiu.
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