<b>Terenurile tinerilor se �part � 13 la ora 13</b>

 Tinerii care vor terenuri isi vor primi loturile in urma unei tregeri la sorti ce va avea loc in data de 13
mai la ora 13  Municipalitatea a identificat 421 de loturi cu dimensiuni standard de 11 pe 24 m, si de 12
pe 22 m
Municipalitatea a decis sa acorde terenurile tinerilor printr-o tragere la sorti, care va avea loc in data de
13 mai, la ora 13, la Teatrul "Radu Stanca" , astfel ca cei mai superstitiosi dintre candidati ar fi mai bine
sa uite de acest numar. Atribuirea terenurilor din Cartierul Tineretului, zona Ţiglari, pentru 416 tineri,
care doresc sa isi construiasca o casa se va face la Teatrul Radu Stanca. "Pentru o maxima transparenta,
repartizarea terenurilor se va face printr-o tragere la sorti a parcelelor in care a fost impartit terenul,
impartire realizata prin Planul Urbanistic Zonal, aprobat de Consiliul Local in luna februarie.
Tinerii care au obtinut teren sunt invitati sa participe la tragerea la sorti. Sa nu se inteleaga ca cei care nu
vin nu primesc teren pentru ca este vorba doar de stabilirea asezarii loturilor" , spune Klaus Johannis.
In noul cartier sunt prevazute strazi de 6 m latime, trotuare, plantatii de aliniament, trei poduri rutiere
pentru traversarea paraului Rosbach si doua poduri pietonale. In total, prin parcelare s-au obtinut 421 de
loturi pentru locuinte individuale. Au fost adoptate loturi standard de 11 pe 24 m, si de 12 pe 22 m, pentru
a se obtine cat mai multe loturi.
"Pentru o maxima transparenta, repartizarea terenurilor se va face printr-o tragere la sorti a
parcelelor in care a fost impartit terenul, impartire realizata prin Planul Urbanistic Zonal, aprobat de
Consiliul Local in luna februarie.
Tinerii care au obtinut teren sunt invitati sa participe la tragerea la sorti. Sa nu se inteleaga ca cei care
nu vin nu primesc teren pentru ca este vorba doar de stabilirea asezarii loturilor" , spune Klaus
Johannis.
In noul cartier sunt prevazute strazi de 6 m latime, trotuare, plantatii de aliniament, trei poduri rutiere
pentru traversarea paraului Rosbach si doua poduri pietonale. In total, prin parcelare s-au obtinut 421 de
loturi pentru locuinte individuale. Au fost adoptate loturi standard de 11 pe 24 m, si de 12 pe 22 m, pentru
a se obtine cat mai multe loturi.
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