
<b>"Razboiul" continua - Cu buldozerele pe strada General Balan</b>
Sibienii de pe strada General Balan continua sa se lupte cu edilii dupa ce acestia au adoptat un proiect
de hotarare prin care au aprobat unei firme sa construiasca blocuri chiar in fata caselor lor. Locatarii
sustin ca buldozerele au inceput deja sa isi intre in atributii, chiar daca, spun ei, fac acest lucru ilegal.
Mai mult, o adresa a Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Sibiu arata faptul
ca desi proiectul a fost aprobat favorabil, acest lucru nu tine loc de aviz. In consecinta nu  poate fi
eliberata autorizatie de construire sau de desfiintare, atata vreme cat Palnul Urbanistic Zonal (PUZ) nu
are avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
  
  Ultimul raspuns primit de sibienii de pe strada General Balan de la Directia Judeteana pentru Cultura,
Culte si Patrimoniu National indica faptul ca imobilele situate la numarul 17 nu sunt in zona de protectie
a bisericii ortodoze "Sfantul Luca" si nici in zonele de protectie a monumentelor din strada Lunga 12 sau
pe Reconstructiei 17. Cu toate acestea, Planul Urbanistic General de inaltime pentru strada nu depaseste
p+2, iar orice documentatie care modifica regimul de inaltime, respectiv cea a constructorului care
doreste sa ridice blocuri la p+4, trebuie modificata printr-un PUZ. 
  Pentru acest lucru, insa, este nevoie de aviz de la minister, aviz care, cel putin pentru moment, nu a
venit. 
  
  Cu toate acestea, lucrarile au fost demarate. Buldozerele si-au intrat, deja, in paine. "Suprafata care face
obiectul acestui PUZ este sub incidenta legii 4222-2001, deoarece se afla la o distanta mai mica de 100 de
metri de biserica ortodoxa Sfantul Luca, cat si de celelalte monumente din zona. Cum nu exista alte
reglementari urbanistice legate de monumentul amintit este nevoie de un aviz de la Ministerul Culturii si
Cultelor. Mai mult, adresa noastra referitoare la parcela situata in strada G-ral Balan 17, nu tine loc de
aviz si nu se poate elibera autorizatie de construire sau desfiintare in baza ei, atata vreme cat PUZ-ul nu
are avizul Ministerului si al Comisiei monumentelor Istorice", se arata intr-un act trimis de DCCPCN
Sibiu catre sibienii afectati de lucrari, Primarie si Prefectura.
  
  "Razboiul" dintre locatarii de pe strada G-ral Balan si municipalitate a inceput cand consilierii locali au
adoptat Hotararea HCL 115/31.01.2005, prin care au stabilit ca, in zona unde cele 52 de familii locuiesc,
sa se construiasca mai multe blocuri cu trei sau patru niveluri. Proprietarii au semnat un memoriu si l-au
inaintat primarului Klaus Johannis, Consiliului Local si Prefecturii. Raspunsurile, insa, nu au fost de
partea nemultumitilor.
  
  "Razboiul" dintre locatarii de pe strada G-ral Balan si municipalitate a inceput cand consilierii
locali au adoptat Hotararea HCL 115/31.01.2005, prin care au stabilit ca, in zona unde cele 52 de
familii locuiesc, sa se construiasca mai multe blocuri cu trei sau patru niveluri.
  
  Marian CRACIUN
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