
Sibiul se mareste cu 772 de hectare
Suprafata intravilanului municipiului Sibiu creste cu 772 de hectare, odata cu intrarea in vigoare a noului
PUG al Sibiului, prin trecerea in intravilan a acestei suprafete de teren extravilan, situata in zona Caii
Şurii Mici, a anuntat ieri, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  in acest moment, Sibiul masoara in intravilan 4.772 de hectare, iar noua suprafata introdusa inseamna o
crestere de aprope 20 de procente.
  
  incepand de anul viitor, terenurile din aceasta zona vor fi incadrate in zona de impozitare C. Modificarile
vor fi votate in sedinta de luna aceasta a Consiliului Local.
  
  Impozitele si taxele locale pentru anul 2012 nu cresc, ci vor ramane la nivelul celor de anul acesta.
  
  Reincadrari pentru Tineretului si Campsor
  
  Prin aceeasi hotarare, Zona Campsor si o parte a Cartierului Tineretului vor fi reincadrate, tot de anul
viitor, din zona de impozitare D in zona C. 
  
  Modificarea vine deoarece noul PUG al Sibiului prevede ca Zona Campsor este o arie rezidentiala, iar in
partea din Cartierul Tineretului, care va fi incadrata in zona de impozitare C, s-au finalizat lucrarile la
retelele de utilitati si drumuri. 
  
  Şi aria numita Tropinii Noi, de la iesirea din Sibiu catre Rasinari trece din zona D in zona C.
  
  Pentru terenurile si constructiile care trec din zona D in zona C, impozitul va fi diferit anul viitor si va fi
mai mare, spre exemplu, cu 8 lei pentru o casa de 100 metri patrati si cu 13 lei pentru un teren de 100
metri patrati.
  
  Terenul pe care a fost construita centura ocolitoare si zona de protectie a ei vor iesi din intravilanul
municipiului si vor fi incadrate ca extravilan. 
  
  Şi cele 10 hectare din zona Calea Poplacii, pe care ar putea fi construit Spitalul de Urgenta intra in
intravilan in zona C.

Cuvinte cheie: rasinari  calea poplacii  cartierul tineretului  sibiul  centura ocolitoare  pug  primarul
sibiului  centura  conferinta  conferinta de presa  taxe  klaus iohannis
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