
Pavilion acoperit si incalzit in Piata Obor
Un pavilion comercial ventilat si incalzit va fi construit anul acesta in Piata Obor, in locul chioscurilor
care au fost distruse intr-un incendiu in urma cu doi ani. 
  
  "Am decis sa alegem aceasta formula in locul chioscurilor din tamplarie PVC. Pavilionul comercial va
fi ventilat si incalzit, astfel ca atat comerciantii cat si cumparatorii vor avea conditii imbunatatite ", a spus
ieri primarul Sibiului, Klaus Iohannis, in cadrul unei conferinte de presa. 
  
  Anul acesta, societatea Piete Sibiu, aflata in subordinea Consiliului Local va face investitii din bugetul
propriu in valoare de 2,2 milioane lei, investitii care vor insemna si crearea unui sistem de canalizare
pentru Piata Obor, iar in Piata Rahovei, in locul chioscurilor de aluminiu sau termopan, care apartin
comerciantilor, vor fi create spatii comerciale pe structura usoara, cu un model comun, pentru a
uniformiza astfel aspectul pietei. 
  
  85% din piete ocupate 
  
  Pentru anul 2011, mesele si standurile de flori din pietele sibiene sunt rezervate in mare parte. 
  
  Chiar daca inca sezonul comercializarii de fructe si legume proaspete nu a inceput, comerciantii au
rezervat deja mese si standuri in piete. Piata Cibin este foarte solicitata datorita locatiei sale aproape de
centrul orasului, mesele si standurile de flori fiind rezervate pana in prezent in proportie de aproximativ
93%. in aceasta piata comerciantii au la dispozitie 280 de mese pentru comercializarea fructelor si
legumelor si 14 standuri pentru comercializarea florilor. 
  
  Şi Piata Rahova este foarte cautata de cumparatori, motiv pentru care comerciantii au rezervat 98% din
cele 133 de mese de fructe si flori. in aceasta piata vanzatorii de flori vor avea la dispozitie 8 standuri. 
  
  Piata Vasile Aaron are un grad de rezervare mai mic fata de celelalte piete, de aproximativ 60%, dar
anul trecut cele 20 de mese si 4 standuri de flori au fost destul de solicitate. 
  
  in urmatoarea perioada un numar de 26 de comercianti vor vinde in pietele sibiene martisoare si produse
specifice sarbatorilor de 1 si 8 martie. Pe langa acestia, inca 281 de comercianti vor comercializa astfel de
produse in centrul Sibiului. 
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