
Se redeschid chioscurile de ziare
Noile chioscuri de ziare care vor fi redeschise in Sibiu au fost deja montate in mai multe zone din oras.
  
  Firma care a castigat procedura de licitatie pentru inchirierea domeniului public in vederea amplasarii de
chioscuri de distributie a presei a inceput montarea acestora, a anuntat, in conferinta de presa, primarul
Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Şase din cele 12 chioscuri pentru difuzarea presei au fost deja amplasate pe strada Henri Coanda, strada
Semaforului, strada Gorjului, strada Hategului, Calea Gusteritei si in Parcul Astra. 
  
  Celelalte sase chioscuri sunt in curs de amenajare si vor fi amplasate in s[ptamanile viitoare pe
Bulevardul Victoriei, Raului - Gladiolelor, Valea Aurie, strada Ştefan cel Mare, strada Luptei si Piata 1
Decembrie.
  
  Noile chioscuri trebuie sa respecte prevederile HCL 331/2009 in ceea ce priveste materialele din care
sunt confectionate si dimensiunile acestora. Constructiile sunt din tamplarie de aluminiu si sticla cu
dimensiunile de 3 x 3 metri si o inaltime de 2 metri. 
  
  in chioscuri se vor vinde ziare si reviste, tichete de parcare, bilete Tursib sau bauturi racoritoare.
  
  in luna aprilie a acestui an a avut loc procedura de licitatie, societatea Press Point Distribution SA
castigand toate cele 12 locatii. Cel mai mare pret de vanzare a rezultat in urma procedurii pentru spatiul
din Parcul Astra - 336 lei/mp/luna, iar cel mai mic pret a fost obtinut pentru spatiul din Bulevardul
Victoriei - 76 lei/mp/luna. Contractul de inchiriere a domeniului public a fost semnat pentru o perioada de
5 ani, anunta Primaria Sibiu.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  parcul astra  bulevardul victoriei  strada semaforului  sibiul  valea  tursib
piata 1 decembrie  primarul sibiului  valea aurie  gusteritei  racoritoare  1 decembrie  calea gusteritei
constructi  reviste  tamplarie  amenajare  klaus iohannis  lumini  strada luptei  aluminiu  fir  tamplar
locatii
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