
Proces pentru normalitatea urbanistica
Arhitectii sibieni au decis sa actioneze in contencios administrativ o hotarare a Consiliului Local pentru a
atrage un semnal de alarma asupra urbanismului "anormal".

 Dupa o serie de discutii in interiorul Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) filiala Sibiu-Valcea,
decizia a fost de a ataca in instanta, pentru inceput, eliberarea unui PUZ si RLU adoptat de Consiliul
Local Sibiu pentru cartierul de case din zona Padurii Dumbrava, zona care, in PUG-ul Sibiului, are
destinatie "dotari turistice". "Schimbarea destinatiei zonei trebuie sustinuta de un studiu aprofundat care
sa ia in considerare intreaga zona a fostului Camping Dumbrava, studiu care ar trebui gestionat de catre
municipalitate. Proiectul aprobat reglementeaza strict parcelele proprietate ale beneficiarului P.U.Z.
ignorand complet restul zonei", justifica arhitectii sibieni demersul lor. Cartierul ce va ocupa 16.500 de
mp eludeaza interesul comunitar, "fiind total in defavoarea orasului Sibiu", cred arhitectii.

 Fara intentia vreunui atac la persoana, reprezentantii OAR spera ca, din acest an, lucrurile sa se aseze in
urbanismul sibian. "in momentul de fata, in cadrul Primariei Sibiu, Certificatul de urbanism este emis de
catre Serviciul de autorizare a lucrarilor de constructii, ceea ce reprezinta o anomalie - acesta fiind un act
de informare de urbanism care trebuie in mod firesc emis de catre Serviciul de urbanism al Primariei", se
arata intr-un document transmis de arhitecti Primariei Sibiu. in acesta, arhitectii solicita si reorganizarea
componentei si functionarii actualei Comisii Tehnice de amenajare a teritoriului. "Din experienta
functionarii actualei comisii, consideram necesara constituirea uneia alcatuite preponderent din arhitecti
si urbanisti, cu invitarea ocazionala pentru proiecte specifice avizatorilor sau gestionarilor de utilitati". De
asemenea, in contextul creionarii noului PUG, arhitectii sibieni sunt de parere ca "este absolut necesara
participarea in calitate de observator a proiectantului PUG la sedintele Comisiei tehnice in care se discuta
proiecte de importanta majora pentru oras".
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