
Sibiul - santier de 455 milioane RON
Un calcul matematic simplu arata ca, in momentul de fata, Primaria deruleaza lucrari ale caror
cheltuieli insumeaza, in total, peste 455 de milioane de lei noi. Aceasta este valoarea contractelor pe care
municipalitatea sibiana o intretine la cele 50 de santiere puse in miscare, in prezent, in orasul de pe
Cibin.. Luate separat, sumele prevazute pentru lucrarile municipalitatii nu par exorbitante, dar,
adunarea lor poate da emotii multor finantisti. 272 milioane RON merg pe investiitii noi, demarate in
acest an, 164 milioane - pe continuarea lucrarilor din anii precedenti, in timp ce aproape 19 milioane
RON sunt centralizati catre alte cheltuieli de investitii.
  
  Municipalitatea sibiana a transformat orasul intr-un mare santier. Potrivit primarului Klaus Johannis, in
prezent, lucrurile merg destul de bine. In timp ce unele lucrari sunt aproape de final, altele de-abia au fost
demarate. Astfel ca, din intreaga suma propusa pentru investitii, de peste 455 de milioane de lei noi, au
fost cheltuite 115 milioane RON, dintre care 51 milioane lei, pentru continuarea lucrarilor demarate in
anii precedenti, 54 milioane pentru lucrarile noi si noua milioane de RON pentru alte chetuieli de
investitii. 111,3 milioane RON provin alocatii bugetare - 73 milioane RON, de la bugetul local, iar de la
bugetul de stat au mai venit inca 37 milioane RON - si 3,4 milioane, din alte surse. Cele mai costisitoare
lucrari si cele mai mari santiere sunt cele la strazi. In prezent sunt incepute investitii pe mai mult de 40 de
artere. In lista obiectivelor de investitii pe anul in curs strazile intrate in lucru in 2006 mai scot din
visteria Sibiului vreo 150 de miliane RON. 
  
  In lucrarile incepute in anii precedenti si cuprinse in bugetul de investitii pe 2006 intra si amenajarea
pietonala si modernizarea iluminatului public in Piata Mare, care costa 16,7 milioane RON, viabilizarea
zonei industriale Vest-Aeroport - 21,8 milioane RON, consolidarea Zidului Cetatii – 3,75 milioane RON,
reabilitarea Pietei Mici – mai mult de noua milioane RON, dar si reabilitarea noului sediu al Primariei –
cinci milioane RON. In plus, la capitolul investitii noi, demarate anul acesta, alaturi de banii pentru
strazi, Primaria Sibiu sponsorizeaza extinderea Aeroportului cu patru milioane RON, dar si ridicarea unor
blocuri de locuinte sociale in Cartierul Resita II, investitie de 40 milioane de RON. La capitolul alte
cheltuieli de investitii, edilii vor cheltui 10 milioane RON pentru cumpararea a  20 de autobuze, plus
240.000 de RON, pentru reabilitarea retelei de troleibuze.
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