
<b>Sibiul lui 2006</b>
In acest an orasul va capata o noua fata. Pana la sfarsitul anului vom scapa de santierele din centru.
  
  Ultimii cinci ani de zile de dispute politice locale au avut un numitor comun: sasii. La inceput li s-a
incredintat doar Primaria Sibiu. Dupa patru ani sibienii au hotarat sa le dea sasilor pe mana judetul si inca
doua primarii, Medias, respectiv Cisnadie. SIBIANUL a aflat de la primarul Klaus Johannis si
presedintele CJ, Martin Botesch cu ce vor fi mai bogati sibienii la sfarsitul lui 2006.
  
  Totul pe o singura carte: Centrul
  
  Fara a mai face vreo referire la atacurile politice legate de dezvoltarea inegala a Sibiului, deoarece a
directionat sume importante de bani in infrastructura centrului, edilul sef este de parere ca sibienii vor fi
mandri de orasul lor. "Fara indoiala cea mai importanta realizare din 2006 va fi terminarea lucrarilor din
centrul orasului. Ma refer aici la Piata Mare, Piata Mica, Piata Huet, strada Nicolae Balcescu, Piata
Aurarilor, Pasajul Scarilor, strada Turnului. Tot orasul istoric va fi schimbat. Mai sunt de reabilitat
strazile Tipografilor si Cetatii, iar Cazarma 90 va avea si ea retusurile necesare, pentru ca aici pregatim
amplasarea unui cort de dimensiuni mari, in 2007", explica Klaus Johannis. 
  
  Asfaltari record
  
  In jur de 70 de "ulite" de pamant vor fi asfaltate anul acesta. Pe langa acestea o serie de strazi principale
vor suferi schimbari majore. "Nu vom reusi sa ajungem sa asfaltam si strazile pe care se lucreaza prin
programul ISPA. Nu este logic sa asfaltam ca sa sapam, asa ca aceste vor fi asfaltate dupa ce se vor
executa lucrarile de apa-canal", a precizat Johannis.
  
  Fatade noi si locuinte sociale
  
  Orasul va avea si o "fata" mai curata in acest an datorita refacerii fatadelor, sprijinita si de Ministerul
Culturii si Cultelor. Un proiect ce va fi demarat este construirea de locuinte sociale in regim propriu.
"Vom incepe construirea cartierului Resita 2. Vor fi in jur de 100 de unitati de locuit, in regim de
garsoniere si apartamente cu doua camere. Pentru aceasta s-a contractat un imprumut de 3 milioane de
euro", a subliniat Johannis.
  
  Atentie soferi! Se filmeaza!
  
  Klaus Johannis promite sibienilor ca in 2006 se va circula mai bine in oras iar soferii vor avea la
dispozitie si parcari subterane. "Pe langa refacerea semnalizarii la nivelul orasului, vor fi schimbari mari
in ceea ce priveste traficul rutier. Exista diferite proiecte pentru amenajarea de parcari la Casa de Cultura
a Sindicatelor, la viitorul Mall, in Piata Unirii sau chiar unde se afla parcul din fata Primariei", spune
Klaus Johannis.
  
  Pentru ca traficul rutier este din ce in ce mai dezordonat, Johannis a discutat deja cu reprezentantii
Politiei o solutie. "Eu as dori sa punem in aplicare un proiect prin care sa supraveghem cu camere video
circulatia pe fluxurile principale. Cautam un partener care sa realizeze aceste obiective fara sa dam bani",
a mai precizat Johannis, iritat de traficul rutier din Sibiu.
  
  Aeroport pentru toti
  Martin Botesch are si el planuri mari la nivelul judetului, unde cel mai important proiect va fi
Aeroportul care va fi gata abia la finele anului in care Sibiul este Capitala Culturala Europeana.
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"Aeroportul nu este doar pentru 2007, ci este pentru toata regiunea centrala. Inseamna o dezvoltare
imensa a zonei", afirma presedintele Consiliului Judetean, care a aprobat pentru anul viitor o finantare de
1,5 milioane de euro pntru acest proiect. Valoarea totala a modernizarii Aeroportului este de 52 de
milioane de euro, din care aproape 30 vor veni de la Guvernul Romaniei.
  
  Miliardele curg in cultura
  Un efort mare dar necesar pentru 2007 va fi finalizarea noului sediul al Bibliotecii Astra, unde se
investesc 120 de miliarde. In sarcina Consiliului Judetean intra si Teatrul Gong. "Proiectul la Teatrul
Gong nu este licitat dar estimarea lucrarilor arata ca ar fi nevoie de 37 de miliarde de lei. Pentru 2007 este
nevoie de cat mai multe sali" a explicat Bottesch. La aceasta se adauga o lucrare importanta la cladirea
din strada Mitropoliei nr. 2, colt cu Muzeul de Istorie, unde se va construi o mansarda si se va amenaja si
pivnita. Aici se afla sediul Directiei pentru Protectia Copilului. "Avem nevoie de vreo 6-7 miliarde pentru
acest imobil, dar avem sprijinul GTZ, care va contribui cu 100.000 de euro, adica mai mult de jumatate
din bani", a spus multumit Martin Bottesch. Consiliul Judetean va investi si in propria "casa", 2 miliarde
de lei in reamenajari. 
  
  Ocna si Marginimea la inaltime
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