
Sibiul ar putea lua un nou credit in 2014
Sibiul ar putea folosi un nou credit BERD pentru modernizarea infrastructurii rutiere a municipiului,
incepand din anul 2014, pana in 2016, pe sistemul actualului credit de 11,5 milioane euro, care a fost
impartit tot pe trei ani.
  
  "Acum lucram cu un imprumut care se intinde pe anii 2011, 2012, 2013, dar deja, in contract, este
prevazut un al doilea imprumut care va fi negociat in 2013 si va incepe probabil in 2014, 2015, 2016, tot
in valoare de aproximativ 10 -11 milioane euro", a spus, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus
Iohannis.
  
  intrebat daca in 2013 tot el va derula negocierile, in conditiile in care actualul mandat se finalizeaza anul
viitor, Iohannis a spus ca banuieste ca da. 
  
  Edilul Sibiului a adaugat ca Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare ofera conditii care nici
macar nu pot fi discutate cu vreo banca comerciala.
  
  De altfel, BERD este banca cu care aproape toate municipiile resedita de judet din tara au contracte de
credit, iar in judetul Sibiu si municipiul Medias a luat un credit de la aceeasi institutie bancara.
  
  Jumatate din indatorarea maxima
  
  Potrivit legii, Sibul are voie sa ajunga la un grad de indatorare de maxim 30% si in acest moment el este
de 13,78%. in situatia actuala, gradul de indatorare va ajunge la aproape 19% in anul 2014 si va scadea la
sub 4 la suta in urmatorii 10 ani.
  
  Sibiul a mai luat un credit de la BERD in 2005, in valoare de 15 milioane de euro pentru reabilitari de
strazi, piete si pentru noul sistem de iluminat din centrul istoric, a inceput sa-l ramburseze in 2008 si va
incheia in 2017.
  
  Cel de-al doilea imprumut, in valoare de 10 milioane de euro, tot de la BERD, a fost contractat in 2006,
pentru lucrari la strazi, si va fi rambursat in perioada 2009 - 2019.
  
  in 2007, municipiul a luat 70 milioane de lei de la Dexia Kommunal Credit pentru modernizarea
Aeroportului, si un altul in 2008 pentru 20 milioane de lei, ambele cu cate cinci ani de gratie si perioada
de rambursare de 20 de ani, adica pana in 2033, an in care gradul de indatorare a Sibiul este calculat la
0,26%.
  
  19 strazi si podul. Urmeaza transa II
  
  Din ultimul credit, de 11,5 milioane de euro, Primaria Sibiu a programat anul acesta lucrari de 3,8
milioane euro, in conditiile in care banii au fost impartiti pe trei ani. 
  
  Initial s-au semnat contractele pentru podul nou peste raul Cibin din dreptul strazii Neculce si pentru 12
strazi: Closca, Saligny, Horea, Sturza, Gh. Doja, Cimitirului, Moreni, I. L. Caragiale, Muncii, Anina, P.
Banateanu, Agricultorilor, carora li s-au adaugat alte sapte strazi, cu banii ramasi in urma licitatiilor:
Mozart, Ştefan Octavian Iosif, Privighetorii, Martin Hochmeister, Ion Sion, Prejbei si Brazilor. Lucrarile
la unele din acest strazi, de pamant au fost deja finalizate in toamna aceasta.
  
  Cu transa de anul viitor, alte strazi vor fi modernizate, fiind vorba in special de strazi neasfaltate, pe care
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se refac retelele de utilitati, trotuarele si carosabilul.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  medias  aeroport  martin hochmeister  raul cibin  sibiul  aeroportul  cibin
licitatii  i. l. caragiale  judetul sibiu  cimitir  primarul sibiului  centrul istoric  berd  constructi  caragiale
klaus iohannis  eva
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