
Proiectele ingropate ale Sibiului
In afara de mari si multiple realizari, si Sibiul a cunoscut o serie de proiecte care se anuntau de amploare,
dar care au devenit rapid istorie.

 Unul dintre cele mai vechi astfel de proiecte este reintroducerea tramvaiului prin orasul Sibiu. In acest
scop, Consiliul Local Sibiu a adoptat in vara lui 2000, o hotarare - "Se va reintroduce in Municipiul Sibiu
reteaua de tramvai, ca mijloc de transport in comun modern si eficient in scopul optimizarii traficului
public urban de persoane", se arata in hotararea cu numarul 142. Urmarea acestei legi la nivel local a fost
un proiect de finantare printr-unul din programele Uniunii Europene. Singura masura efectiva, insa, a
ramas cea de inscriere a intentiei in baza de date a ADR 7 Centru, in asteptarea Planului national de
dezvoltare. Acest lucru se intampla in decembrie 2002. De atunci, proiectul a ramas istorie.

 Pe latura sociala, un alt mare proiect ce se anunta de o anvergura crescanda a fost cel initiat de fostul
director al Urbana, Dorel Pop. Imediat dupa "lasarea la vatra" a lui Ioan Marie, fostul director, Dorel Pop
a venit cu proiectul reorientarii societatii Urbana, la care Consiliul Local Sibiu este unic actionar, inspre
constructia de locuinte. Ideea avea in spate proiectul locuintelor din cartierul Resita, realizat de
administratia locala in urma vanzarii a peste 150 de spatii comerciale aflate in administrarea Urbana.

 Prin urmare, nu mai departe de finele lui 2005, administratia locala anunta un prim mic proiect, prin care
Urbana sa se reprofileze pe constructii de locuinte. Primii pasi au fost facuti in Vasile Aron, unde Urbana
a inceput cu sapte apartamente la mansarda, cu doua si trei camere, apartamente contractate de familii
tinere, cu preturi intre 23.500 si 30.000 de euro. Avantul a sporit in 2006, astfel ca, dupa ce initial Urbana
si-ar fi propus sa construiasca alte 15 mansarde, numarul a crescut la 18, tot pe blocuri din Vasile Aron.

 Apartamentele ar fi trebuit sa aiba un pret de vanzare de aproximativ 370 de euro pe metru patrat, platite
in trei transe cu un avans de 35%. Promisiunile si planurile au crescut simtitor in vara lui 2006, cand
reprezentantii administratiei locale anuntau chiar un "micro-cartier" in zona Turnisor. "Municipalitatea
sibiana va incepe prin intermediul societatii de profil Urbana SA constructia unui micro-cartier de opt –
zece blocuri cu un total de aproximativ 190 de locuinte in zona Turnisor. Terenul are o suprafata de 1,3
hectare, fiind situat in zona strazilor Orzului, Ovazului si Graului". De altfel, acest anunt a fost si ultimul
din seria "reprofilarii" Urbana. Pana acum mai bine de o luna, cand directorul Dorel Pop si-a dat demisia.
Iar de noi proiecte, deocamdata nu poate fi vorba.

 Un alt mare proiect legat, de aceasta data, strict de centrul Sibiului a fost reconstructia, intr-un fel sau
altul, a Turnului Poarta Cisnadiei. Discutiile s-au amplificat inca de la inceputul lui 2006 si au culminat in
septembrie 2006 cu un concurs de solutii pentru acest proiect. S-au facut sapaturi, studii, discutii, unii
vedeau Turnul stilizat, din sticla, altii in stil clasic. "Turnul Poarta Cisnadiei va reprezenta semnalul de
indicare a accesului principal in vechiul oras Sibiu precum si demarcarea celor doua zone: istorica si
moderna", se arata in anuntul concursului de solutii amintit. De atunci, Turnul Poarta Cisnadiei a devenit,
din nou, istorie.

 Eternul Paltinis promis
 Subiect perpetuu in campaniile electorale, Paltinisul decade, insa, in fiecare an. In 2003, proiectele
Sibiului vizau extinderea partiilor si a zonelor viabilizate. in 2004, la 110 de la infiintare, proiectele erau
la fel de moarte. La inceputul lui 2005, primarul Sibiului si cei din imprejurimile Paltinisului au semnat
un parteneriat pentru dezvoltarea statiunii. In 2008, parteneriatul este mort.
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