
Terasele au impanzit centrul Sibiului
Dupa patru luni de frig, brusc "nu ne mai ingheata nasul si picioarele" . A venit primavara nu numai in
calendar, ci si in termometre. La Sibiu, termometrele au indicat in weekend temperaturi de circa 20 de
grade. Şi cum afara aerul mirosea a primavara, multi dintre proprietarii de baruri si cafenele au scos
scaunele, au asezat mesele si umbrelele si si-au intampinat clientii cu ce au stiut ei mai bine. 
  
  In zona pietonala de pe strada Nicolae Balcescu, dar si in Piata Mare si Piata Mica, terasele au
"impodobit" orasul mai ceva ca ciupercile dupa ploaie. S-au bucurat doar putin timp proprietarii barurilor
si cafenelelor. Cum nu aveau autorizatie, dis-de-dimineata au fost pusi sa dea explicatii si sa bage mana
adanc in buzunar pentru a plati amenda. 
  
  Sanctionati
  
  Potrivit Primariei Sibiu, pana in prezent, Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat al
Municipiului Sibiu a eliberat doua avize pentru amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public. "In
ultimele zile au fost aplicate de catre inspectorii acestui serviciu 17 sanctiuni contraventionale pentru
amplasarea de terase fara aviz corespunzator" , spune Mirela Gligore, purtatorul de cuvant al Primariei
Municipiului Sibiu. 
  
  Reprezentantii Primariei reamintesc celor care doresc sa isi amplaseze terase pe domeniul public ca
trebuie sa depuna documentele corespunzatoare la sediul Serviciului Public de Administrare a
Domeniului Public si, de asemenea, trebuie sa achite o taxa de 3 lei/mp/zi. In caz contrar, mai spun
reprezentantii Primariei Sibiu, amenzile prevazute sunt intre 1.000 si 2.500 de lei.
  
  Anul trecut au functionat legal 41 de terase
  
  Cele 41 de terase care au functionat legal anul trecut au adus bani frumosi bugetului local. Doar cele
aproximativ 35 de terase din centrul Sibiului ocupa, ca intindere, o suprafata de aproape 2.000 de metri
patrati. 
  
  In mod oficial, sezonul pentru functionarea acestor terase este 15 mai - 15 octombrie, dar comerciantii le
pot tine si in extrasezon.
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