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obiectul discuției

Introducere
Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015 – 2023 reprezintă un document
programatic cu un rol important în definirea proiectelor eligibile pentru finanțare europeană în exercițiul
financiar 2014 – 2020, integrând atât proiectele municipalității, cât și proiectele propuse de comunitate. O
etapă importantă în elaborarea documentului, întâlnirile cu cetățenii fac parte din procesul de consultare
publică. Rezultatele și opiniile obținute în urma acestor demersuri vor fi integrate în procesul de analiză și de
definire a celor mai importante proiecte pe care comunitatea și le dorește.
Sinteza discuțiilor
În cuvântul de deschidere, doamna primar interimar Astrid Fodor prezintă contextul în care se elaborează
documentul, subliniind importanța pe care Primăria Municipiului Sibiu o acordă integrării opiniei cetățenilor în
procesul de definire a direcțiilor de dezvoltare a orașului. Pornind de la această premisă, le adresează
participanților rugămintea ca, dincolo de a identifica problemele cu care se confruntă, atât în oraș, cât și în
cartierul în care locuiesc, să prezinte și ideile sau propunerile pe care le au privind dezvoltarea orașului.
Documentul de față sintetizează propunerile care s-au desprins în urma celor 10 întâlniri cu cetățenii,
desfășurate în perioada 02.02.2016 – 11.02.2016 și respectiv 09.03.2016 – 17.03.2016, în cartierele: Hipodrom
I, II, III, IV, Calea Dumbrăvii, Țiglari, Terezian, Tineretului și Veterani, Vasile Aaron, Gușterița, Turnișor, Reșița,
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Lazaret, Trei Stejari, Valea Aurie, Calea Poplăcii, Tilișca, Ștrand I, Ștrand II, Orașul de Sus, Orașul de Jos și
Josefin.
LEGENDĂ
Index intâlnire
Cartierele în care a avut loc întâlnirea
Data întâlnirii
H1.H2
02.02.2016
 Cartierele Hipodrom I și Hipodrom II
H3.H4.CD
03.02.2016
 Cartierele Hipodrom III, Hipodrom IV și Calea Dumbrăvii
Vasile Aaron
04.02.2016
 Cartierul Vasile Aaron
Turnișor
09.02.2016
 Cartierul Turnișor
T.T.T.V.
10.02.2016
 Cartierele Țiglari, Terezian, Tineretului, Veteranilor
Gușterița
11.02.2016
 Cartierul Gușterița
Re.Laz.3S
09.03.2016
 Cartierele Reșița, Lazaret și Trei Stejari
VA.CP.T
10.03.2016
 Cartierele Valea Aurie, Calea Poplăcii și Tilișca
Ștrand
16.03.2016
 Cartierele Ștrand I și Strand II
Zona Centrală
17.03.2016
 Orașul de Sus, Orașul de Jos și Cartierul Josefin

1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Infrastructură
 Introducerea rețelelor aeriene în subteran
rutieră





Realizarea unui pavaj pe bază de dale pentru trotuare, care
să permită intervenții la rețele subterane, fără a necesita
spargerea carosabilului.
Asfaltarea / reabilitarea următoarelor străzi:
o Aleea Turnu Roșu
o Strada Muncel (asfaltarea porțiunii de drum de
pământ care asigură legătura cu Valea Săpunului //
realizarea unor scări de acces către parcare dinspre
Valea Săpunului / Șelimbăr;
o Rampa Ștefan cel Mare;
o Zăvoi, Trifoiului, Câmpului, Agârbiceanu, Stăvilarului
(acoperirea șanțurilor);
o Mesteacănului, Eschil, Ogorului, Maierilor, General
Bălan, Drumul Ocnei, Petru Maior, Carpaților,
Lăcrămioarelor;
o Zona Străzii Rusciorului: asfaltarea aleilor dintre blocuri
o Strungului, Mălinului, Mureșului, Oltețului, Pinului,
Movilei, Frasinului.
o Ana Ipătescu, Armoniei, Fabricii, străzile din
prelungirea cartierului Reșița 2, Băicoi, Lebedei,
Depoului, Sandu Aldea
o Strada Libertății: dat fiind faptul că strada este foarte
îngustă, se propune reabilitarea acesteia fără a se mai
face trotuare, cu o rigolă pe mijloc.
o Ștefan Luchian, Orlat, Aleea Fântânele
o Prelungirea Săcel, Sălajului
o Aleea care asigură legătura dintre Strada Uzinei și
Strada Constituției
o Aleea Filozofilor
Strada Viitorului:
o lărgirea benzilor de circulație în zona intersecție cu

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
H1.H2
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Vasile Aaron.
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1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Moara de Scoarță, respectiv sub pasajul de cale ferată
o consolidarea malurilor Râului Cibin.
o reabilitarea străzii
 Strada Zăvoi:
o La reabilitarea străzii se solicită prevederea unor
trotuare mai late, mai multe locuri de parcare și spații
verzi, precum și realizarea racordului dintre suprafața
carosabilă pentru a asigura accesul în curți.
o Se solicită menținerea pârâului de captare a apei la
suprafață.
o Așternerea unui pat de pietriș până la intrarea străzii
în reabilitare.
 Zona Câmpșor: nivelarea drumului existent pentru a asigura
o legătură directă cu cartierele Ștrand și Valea Aurie.
 Zona Tropinii Noi:
o Amenajare drum
o Cosirea zonei verzi existente
o Introducerea curentului electric.
 Repararea scărilor de acces dintre:
o Strada Ștrandului și Strada Cristianului / Moldovei.
o Strada Moldovei și Calea Poplăcii (zona Spitalului
Militar).
 Strada Ulmului x Strada Lăptăriei: amenajarea trecerii la
nivel peste calea ferată
 Strada Ulmului x Strada Faianței: se colmatează apele. Se
solicită realizarea unui șanț de scurgere a apelor.
 Strada Oltețului x Strada P.I. Ceaikovski: reabilitarea
podului care leagă cele două străzi.
 Calea Gușteriței x Strada Podului: iluminarea trecerii pe sub
centură și amenajarea unor trotuare.
 Strada Luncii:
o Există un proiect de modernizare aprobat prin HCL. Se
solicită comunicarea termenului de realizare;
o In devizul general la capitolul Studii, nu au fost
bugetate sume pentru investigarea stratului freatic, în
condițiile în care zona este calificata ca inundabila;
o In SF au fost prevăzute 25 de alveole – se solicita
menținerea vegetației existente;
o La execuția lucrării, se solicita ca decopertarea sa nu
fie făcută pana lângă locuințe, pentru a nu afecta
structura acestora;
o Se solicită realizarea unor șanțuri de scurgere a apei
care vine dinspre str. Frasinului.
 Strada Podului:
o realizarea unui pod de trecere peste râul Cibin;
o reabilitarea străzii, în special în zona dinspre strada
Ștefan cel Mare ar crește accesibilitatea cartierului;
o amplasarea unor dale peste șanțuri ar crea noi locuri
de parcare;
o amplasarea unor coșuri de gunoi;
o marcare treceri de pietoni, în special în zona școlii.
 Strada 1848:

Propuneri / Raport de sinteză
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1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
o Continuarea pistei de biciclete;
o Amplasarea stației de taxiuri pe rigolele aferente apei
pluviale, prin amplasarea unor plăci de beton peste
acestea; în acest mod de taxiurile nu vor mai staționa
pe carosabil și se vor fluidiza traficul pe stradă;
o Amplasarea unor coșuri de gunoi;
o Reabilitarea trotuarelor.
 Strada Petru Maior: asigurarea unei mai bune izolări fonice
în raport cu calea ferată.
 Asigurarea întreținerii străzilor de pământ: udare / măturare
 Asigurarea întreținerii și curățeniei străzilor recent
reabilitate / asfaltate.
 Realizarea unei mai bune izolări fonice față de Autostrada
A1, zgomotul provocat de trafic fiind foarte intens.
 Demararea procesului de reabilitare a străzilor cu străzile în
pantă din zona superioară a acestora și nu din vale, cum se
întâmplă în majoritatea cazurilor.
Nomenclatură
stradală

T.T.T.V
T.T.T.V.
Re. Laz. 3S
Gușterița
Re. Laz. 3S
Gușterița

Amplasarea unor plăcuțe cu informații despre
personalitățile care dau numele unor străzi (domeniu de
activitate, profesie, perioada în care a trăit, etc.)
Standardizarea plăcuțelor cu numere de case și evitarea
greșelilor de numerotare.
Eliminarea greșelilor de numerotare a clădirilor (ca de ex
cea de la Baza Luceafărul).

H1.H2



Amenajarea unor parcări subterane sau supraetajate.



Amplasarea unor automate de parcare.
o Bulevardul Mihai Viteazu
Amenajarea spații de parcare cu plată, în zonele de blocuri,
care să poate fi închiriate de către locatari.

H3.H4.CD
Vasile Aaron
Turnișor
VA.CP.T
Ștrand
H3.H4.CD





Spații de parcare

Indice intâlnire




Valorificarea spațiilor existente prin amenajarea unor locuri
de parcare.
o Calea Dumbrăvii, bl. 22-26 (în spatele blocurilor)
o Strada Șureanu (zona din spatele bisericii)
o Strada Muncel (zona garajelor construite ilegal pe
domeniul public)
o Calea Turnișorului:desființarea stației de taxi din fața
Transagape și folosirea spațiului ca loc pentru parcări.
o Șoseaua Alba Iulia: amenajarea unor locuri de
parcare pentru a permite revigorarea parterului
comercial.
o Calea Gușteriței: amenajarea unor locuri de parcare
pe terenul viran de la numărul 75 // amenajarea unor
locuri de parcare pe ambele sensuri de mers ale străzii
(eventual cu parcare parțială pe trotuar, în zonele
dintre copaci).

Propuneri / Raport de sinteză
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1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
o Aleea Streiu x Aleea Șteaza: amenajarea unei parcări
pe terenul viran existent.
o Strada Intrarea Siretului: zona din spatele blocurilor
13 & 14
o Strada Drumul Ocnei: propunerea de amenajare a
unui parc, depusă la Primăria Municipiului Sibiu de
către locatarii din zonă, a fost respinsă. Se solicită
reanalizarea propunerii.
o Strada Oltețului: se solicită reducere lățimii
trotuarelor, actualmente de 2m, în vederea
amenajării unor locuri de parcare.
o Strada Fabricii: amenajarea unor spații de parcare în
dreptul blocurilor de pe stradă (numere 3, 4, 5).
o Strada Constantin Noica nr.6: se solicită posibilitatea
de închiria două locuri de parcare pentru a evita
îngrădirea accesului auto la vulcanizare.
o Parcul din incinta Spitalului Județean de Urgență:
realizarea unei parcări subterane.
o Strada Tilișca x Fundătura Brazilor: amenajarea unei
parcări înierbate pe terenul din spatele blocurilor.
o Calea Poplăcii: amenajarea unor locuri de parcare în
spațiul neamenajat de lângă Unitatea Militară.
o Strada Profesor Aurel Popa: amenajarea unor locuri
de parcare, de-a lungul căii ferate.
o Strada Hațegului: amenajarea unei parcări în curtea
interioară a blocului în care a funcționat Oficiul Poștal
din cartierul Ștrand.
o Olteniei: amenajarea unei parcări în spatele
magazinului Transagape (este nevoie de un strat de
pietriș măcinat pentru a viabiliza terenul)
o Piața Gării: refacerea marcajului
o Strada Ocnei: amenajarea unei parcări pe locul fostei
fabrici Independența.
o Cazarma 90: transformarea într-o parcare supraetajată.
 Strada Centumvirilor: desființarea spațiilor de parcare de pe
ambele părți ale străzii, deoarece împiedică deplasarea
pietonilor.
 Strada George Coșbuc: modificarea locurilor de parcare
astfel încât parcarea să se facă frontal.
 Limitarea parcării autoturismelor care aparțin societăților
comerciale în zonele rezidențiale, după orele de program.
 Acoperirea râului Cibin și amenajarea unor spații de parcare
deasupra cursului de apă.
 Montarea unor piloni la limita dintre trotuar și zona
carosabilă, în vederea eliminării posibilității de a parca pe
trotuar.
 Strada Rusciorului nr. 7: marcarea unor locuri de parcare
destinate persoanelor cu handicap.
Supravegherea și
corelarea lucrărilor



Corelarea investițiilor Primăriei Sibiu cu cele ale EON,
Electrica etc. pentru a se evita spargerea străzilor după ce a

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
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1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
de investiții
fost finalizată asfaltarea acestora.
 Supravegherea execuției / controlarea șantierelor prin vizite
regulate pentru a evita problemele de punere în operă.



2. MOBILITATE
Domeniu
Transport în comun

Înființarea unui post de supraveghetor / responsabil de
cartier, în cadrul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului
Sibiu.
Creșterea exigenței în ceea ce privește calitatea lucrărilor de
reabilitare a infrastructurii (inclusiv a lucrărilor efectuate de
operatorii de utilități publice):

Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
 Introducerea unui tren suspendat pe albia râului Cibin.
 Introducerea unui tren urban care refolosește liniile de cale
ferată industriale și gările existente.
 Amenajarea peronului de la Gara Mică
 Mărirea flotei de autobuze, pentru ca acestea să acopere
toate străzile orașului.
 Introducerea unor autobuze electrice.
 Acordarea unei reducere de 50% din contravaloarea
abonamentului de transport în comun copiilor cu vârsta de 67 ani.
 Amenajarea stațiilor de autobuz:
o Strada Semaforului: amplasarea unei copertine în
stația de autobuz de lângă clădirea Polisano;
o Strada Părului: reanalizarea amplasamentului stației
de autobuz;
o Strada Vișinului: înființarea unei stații de autobuz;
o Strada Andrei Șaguna: amenajarea stației de autobuz
(copertină, bănci, etc.);
o Zona Gării: mutarea stației de autobuz de lângă BRD
mai aproape de Gară.
o Calea Gușteriței: relocarea stației de autobuz situate în
fața imobilului cu nr. 56
 Reconfigurarea / corelarea următoarelor trasee:
o Traseul nr. 10: intercalarea programului traseelor nr.
10 și 12 // modificarea traseului autobuzului nr. 10
pentru a cuprinde și Cartierul Reșița.
o Traseul nr. 16: prelungire până în cartierul Tineretului
o Traseul nr. 17: modificarea traseului astfel încât
acestea să cuprindă și zona străzilor Dimitrie Cantemir
- Săcel – Prelungirea Săcel // intensificarea programului
după orele 16:00.
o Traseul nr. 18: prelungirea traseului până la stația
Compa 2.
o Devierea linie de autobuz care asigură legătura cu
magazinul Hornbach pe strada Drumul Ocnei, datorită
supra-aglomerării zonei Târgului Obor;

Propuneri / Raport de sinteză
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2. MOBILITATE
Domeniu

Deplasare pietonală
sau cu bicicleta

Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
o Corelarea orarului liniilor de transport 18 și 10;
o Prelungirea liniei de autobuz 18 până în Zona
Industrială Est (ThyssenKruppBilsteinCompa S.A).
o Strada Lupeni: reintroducerea traseelor de transport în
comun pe stradă, după finalizarea lucrărilor.
 Configurarea unor trasee noi de autobuz care asigură
legătura directă între:
o Cartierul Turnișor și Piața Cibin
o Cartierul Lazaret și Piața Cibin
o Cartierul Turnișor și Gara
o Cartierul Gușterița și Gară
o Prelungirea traseelor de autobuz din cartierul Gușterița
până în zona Cartierului Margherita (zona străzii P.I.
Ceaikovski) – sunt aproximativ 70 de familii care
locuiesc în zonă // asigurarea legăturii cu zona Gării.


Delimitarea pistelor de biciclete de carosabil prin borduri.





Alei dedicate pentru biciclete sau piste de biciclete
suspendate
Marcarea unei rute de deplasare cu bicicleta pe traseul Valea
Aurie – Poplaca – Calea Dumbrăvii.
Asigurarea siguranței deplasării cu bicicleta sau pe jos.




Extinderea zonei pietonale în Piața Huet.
Pietonalizarea unor alei din zonele de blocuri.



Reconfigurarea / amenajarea următoarelor intersecții:
o Bulevardul Vasile Milea x Semaforului x Rahovei:
adoptarea unor măsuri care să ducă la fluidizarea
traficului (sens giratoriu, tunel, etc.)
Calea Cisnădiei x Strada Siretului: semaforizarea
intersecției sau amenajarea unui sens giratoriu
o Strada Semaforului x Strada Negoveanu: amplasare
sens giratoriu
o Piața Iancu de Hunedoara: amenajarea sens giratoriu /
amplasare camere de filmat
o Strada Diaconovici x strada Oțelarilor: refacerea
intersecției astfel încât să permită accesul pentru
autocare.
o Strada Macaralei x Strada Mașiniștilor: acces limitat
pentru proprietari, necesitatea unei artere
suplimentare.
o Strada Ludoș x Strada Poiana: îndepărtarea cilindrului
de afișaj blochează vizibilitatea pietonilor.
o Maramureșului x Strada Profesor Aurel Popa:
amenajarea unui sens giratoriu.
Instituire sens unic pe următoarele străzi:
o Intrarea Siretului
o Strada Hipodromului (zona Dioda, între blocuri)
o Strada Varului
Reintroducerea circulației în ambele sensuri pe următoarele



Fluidizarea traficului





Propuneri / Raport de sinteză
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2. MOBILITATE
Domeniu

Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
străzi:
o Calea Dumbrăvii: re-analizarea impunerii unui sens
unic – fie revenire la o circulație în dublu sens, fie
impunere unui sens unic dinspre zona centrală către
Cimitir.
o Strada Șteflești
o Strada Oituz
o Strada Moara de Scoarță
o Strada Gârlei: temporar, până la finalizarea lucrărilor
de reabilitare a străzii Iosif Velceanu.
 Amplasarea de indicatoare rutiere / semaforizare în
următoarele zone:
o Aleea Șelimbăr: amplasarea unui indicator cu semnul
de drum înfundat, în zona podului care traversează
Valea Săpunului dintre Kaufland.
o Strada Semaforului: semaforizarea trecerilor de
pietoni.
o Șoseaua Alba Iulia: reintroducerea semaforului la
trecerea de pietoni LIDL- Banca Carpatica
o Bulevardul Corneliu Coposu: trecerile de pietoni din
zona Spitalului Județean de Urgență Sibiu.
 Marcare treceri de pietoni:
o Calea Turnișorului
o Strada Roșca (în dreptul caselor cu nr. 3 – 4)
o Strada Oltețului
o Strada Preot Bacca x Calea Poplăcii
 Limitarea vitezei de deplasare / instalarea unor limitatoare
de viteză:
o Strada Muncel
o Strada Frunzei
o Calea Turnișorului
o Strada Oltețului
o Calea Gușteriței
o Strada Armoniei
o Strada Garibaldi (alternativ: instituire sens unic)
o Strada Colinei
o Bihorului, Ștrandului, Vasile Cârlova, Olteniei și
Hațegului
o Strada Dealului
 Reanalizarea modului de instituire a circulației într-un singur
sens. Diseminarea criteriilor pe baza cărora se selectează
străzile pe care se instituie circulația într-un singur sens.
 Redimensionarea podurilor din zona Pieței Cibin, respectiv a
Străzii Neculce, pentru a realiza un sens giratoriu pe pod.
 Bulevardul Victoriei: reintroducerea circulației în dublu sens
pe segmentul cuprins între străzile Justiției și Rennes, pentru
a decongestiona strada George Coșbuc.
 Bulevardul Corneliu Coposu: instalarea unor camere de
supraveghere a sensului giratoriu.
 Strada Someșului: relocarea Autogării Q7. Terenul a devenit
insalubru, lipsind toaletele ecologice.
 Șoseaua Alba Iulia / Podul Cibin: construirea unor pasaje de

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
Vasile Aaron
Re. Laz. 3S
Ștrand

H1.H2
Re. Laz. 3S

Turnișor
Gușterița

Vasile Aaron
Turnișor
Gușterița
Re. Laz. 3S
VA.CP.T
Ștrand
Zona Centrală

Ștrand
Ștrand
Zona Centrală
Zona Centrală
Zona Centrală
Turnișor
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Strategia Integrată de Dezvoltară
Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu
2015 – 2023

2. MOBILITATE
Domeniu

Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
traversare pe sub pod.
 Semnalizarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni pentru
persoanele cu handicap.
 Fluidizarea circulației în zona de vest a orașului prin
realizarea unei legături între Cartierele Turnișor, Ștrand și
Calea Poplăcii prin zona Câmpșor, respectiv completarea
centurii ocolitoare și pe zona de sud-est, pentru a se ajunge
la un inel urban.
 Impunerea unui program de aprovizionare a societăților
comerciale, pentru a evita staționarea mașinilor de marfă pe
trotuare / carosabil, aplicabil și în alte cartiere, în afara zonei
centrale.
 Realizarea unui drum de legătură între cartierul Veteranilor și
cartierul Tineretului.
 Realizarea unui concurs de idei pentru studenți, pe teme de
mobilitate, în paralel cu elaborarea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă.

3. UTILITĂȚI PUBLICE
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Sistemul de apă și
 Aleea Șelimbăr nr. 2: desființarea stației de pompare a
canalizare
apare, produce foarte mult zgomot.
 Montarea unor contoare pe scara blocului care
monitorizează cantitatea de apă consumată de fiecare scară
de bloc în parte.
 Identificarea unor soluții care să permită tuturor
proprietarilor să aibă contorizare individuală în cazul
locuințelor colective.
 Realizarea sistemului de canalizare la o adâncime mai mare,
pe străzile care vor intra în reabilitare / asfaltare.
Colectarea și
depozitarea
deșeurilor










Inițierea unei campanii de curățenie generală în oraș, pe bază
de voluntariat, destinată locuitorilor, sub sloganul Iubești
Sibiu? Hai să îl curățăm!
Introducerea în școli a unor scheme de educație pentru
curățenie.
Instalarea unor containere pentru moloz
o Zona Vasile Milea
o Zona Vasile Aaron
Deratizarea platformelor de gunoi din cartiere.
Adoptarea de măsuri pentru curățarea mașinilor, utilajelor
care execută lucrări pe șantiere înainte de intrarea pe
carosabil pentru a evita intrarea pe carosabil cu noroi.
Supravegherea video a zonelor de depunere a deșeurilor.
Desemnarea unui inspector de zonă care stabilește modul de
amplasare a tomberoanelor și verifică ulterior respectarea
amplasamentului.
Instalarea unor pubele de gunoi îngropate.

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
Re. Laz. 3S
H3.H4.CD
Vasile Aaron
Turnișor
VA.CP.T
Ștrand
H3.H4.CD

T.T.T.V.
Zona Centrală

Indice intâlnire
H1.H2
Ștrand
Ștrand
Re. Laz. 3S
H1.H2
H1.H2
H1.H2
Vasile Aaron
H3.H4.CD
H3.H4.CD
Vasile Aaron
Gușterița
Re. Laz. 3S
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Strategia Integrată de Dezvoltară
Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu
2015 – 2023

3. UTILITĂȚI PUBLICE
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
 Creșterea numărului de containere din zona cartierului Reșița
sau preluarea deșeurilor mai des.
 Verificarea contractului încheiat pentru curățarea străzilor.
 Întreținerea aleilor dintre blocuri (măturare, curățare).
 Instituirea unei obligații pentru proprietarii de case sau
apartamente de a asigura curățenia în fața locuinței.
 Receptivitatea mai mare operatorii care gestionează procesul
de colectare a deșeurilor, la dorințele locatarilor
 Strada Vasile Cârlova: verificarea și curățarea platformei de
depozitare a deșeurilor.
 Asigurarea curățeniei pe scările care fac legătura dintre Piața
Aurarilor și Piața Mică.
 Strada Topârceanu:
o stabilirea unei zi de prestare a serviciilor de curățenie
pe această stradă și obligarea locatarilor de a parca
mașinile în curte în această zi, pentru a asigura
măturarea întregii suprafețe carosabile;
Distribuția și
furnizarea gazelor
naturale



Înlocuirea conductelor de distribuție:
o Strada Heinrich Heine

4. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Urbanism
 Respectarea și implementarea prevederilor documentelor
urbanistice (regim de înățime, categoria de folosință a
terenurlui), respectiv impunerea unor amenzi mai mari
pentru nerespectarea autorizației de construire.
 Actualizarea Planului Urbanistic General cu zonele care ar
putea deveni construibile.
 Introducerea obligativității ca proiectele autorizate să aibă o
componentă verde.
 Urbanizarea zonei Câmpșor. Prezentarea perspectivelor
zonei.
 Crearea unei zone metropolitane.
 Implicarea municipalității în reabilitarea fațadelor clădirilor
monument istoric din zona centrală.
 Reabilitarea / reconversia următoarelor zone sau clădiri:
o Biblioteca Județeană Astra
o Clădirea în care a funcționat Secția de Fizioterapie a
Spitalului Județean de Urgență Sibiu.
o Zona Independența: demolarea fabricii și reutilizarea
spațiului, propunere: muzeu al industriilor.
o Zona Dobrun: regenerarea zonei.
 Reintroducerea bastionului Soldisch în circuitul turistic.
 Consolidarea și amenajarea tunelurilor subterane din oraș, în
vederea utilizării ca spații de expoziție sau trasee turistice.
 Extinderea zonelor de protecție si pentru alte cartiere
valoroase ale orașului.
 Reabilitarea termică a blocurilor și realizarea unor ghiduri

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
Re. Laz. 3S
Ștrand
Ștrand
Ștrand
Ștrand
Ștrand

Turnișor

Re. Laz. 3S

Indice intâlnire
H3.H4.CD
T.T.T.V.
Gușterița
Ștrand
VA.CP.T
T.T.T.V
H3.H4.CD
Ștrand
H3.H4.CD
VA.CP.T
Ștrand
VA.CP.T
H3.H4.CD
T.T.T.V

H3.H4.CD
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Strategia Integrată de Dezvoltară
Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu
2015 – 2023

4. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
care reglementează condițiile de reabilitare ale acestora,
pentru a susține un aspect estetic unitar.
 Implementarea conceptului urbanistic de mixaj funcțional,
care asigură o prezență a producătorilor locali în spațiile
comerciale disponibile în zonă. În momentul de față, există
un număr foarte mare de farmacii în zonă, raportat la
numărul locuitorilor, în detrimentul altor funcțiuni
comerciale.
 Reconversia zonei Drumul Ocnei.
 Vasile Milea: desființarea localurilor (baruri, terase) care au
primit autorizație de funcționare în zonele de case.
 Cartierul Veterani: marcarea traseului drumurilor prevăzute
prin documentațiile urbanistice, pentru a evita ca acestea sa
fie ocupate în mod ilegal de construcții (există deja
construcții pe amplasamentul propus pentru drumul de
legătură).
Dotările și calitatea
spațiului public











Dotarea cu mobilier stradal (bănci, coșuri de gunoi)
o Strada Muncel
o Zona Hipodrom
o Cartierul Gușterița (străzile 1848, Muncitorilor,
Podului, etc.)
o Aleea Iasomiei, Calea Turnișorului (amplasare coșuri de
gunoi).
o Cartierul Valea Aurie: amplasarea unor coșuri de gunoi
pe stradă, respectiv amplasarea unor capace coșurilor
de gunoi din stațiile de autobuz.
o Aleea dintre Strada Ludoș și Grădina Zoologică:
amplasarea unor bănci.
o Strada Theodor Aman: amplasarea unor bănci.
Îmbunătățirea sistemului de iluminat public:
o Asigurarea iluminatului public în zonele în care lipsește
sau este deficitar: strada Fagului, Muncitorilor, Luptei,
Viitorului, Strada Theodor Aman, gangul de lângă
Sediul Poliției, în cartierul Valea Aurie, Prelungirea
Săcel (între numerele 96 – 120), Olteniei.
o Implementarea unui sistem de monitorizare
o Introducerea unui sistem de iluminat public bazat pe o
tehnologie de tip LED.
o Reducerea iluminatului public la anumite monumente,
intre orele 00:00 – 06:00, în vederea reducerii
consumului de energie.
Curățarea și întreținerea Cimitirului Evreiesc de pe Calea
Gușteriței.
Cimitirul Municipal:
o dezvoltarea unei aplicații online / a unei hărți digitale,
pentru o mai bună orientare în interiorul Cimitirului.
o instalarea unor borne care delimitează aleile, pentru a
evita apariția unor morminte pe locul aleilor.
Amenajarea aleilor care duc spre școli, grădinițe pentru a
contribui la păstrarea curățeniei și a înfrumuseța locul.
Amplasarea unui gard, care să împiedice accesul persoanelor

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
Turnișor
T.T.T.V
Turnișor

T.T.T.V.
H1.H2
T.T.T.V.

H1.H2
Vasile Aaron
Gușterița
VA.CP.T.

H1.H2
H3.H4.CD
Vasile Aaron
Turnișor
T.T.T.V.
Gușterița
Re. Laz. 3S
VA.CP.T.
Ștrand
Zona Centrală
Re. Laz. 3S
VA.CP.T.
Zona Centrală

H3.H4.CD
Ștrand
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Strategia Integrată de Dezvoltară
Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu
2015 – 2023

4. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
adulte sau al copiilor pe calea ferată.
 Strada Ion Rațiu x Strada Dealului: amenajarea piațetei.
 Zona Gării:
o Mutarea băncilor dintre blocuri, pentru a evita ca
acestea să mai fie ocupate de către persoane fără
adăpost.
o Realizarea unei toalete publice.
o Amenajarea zonei de sub viaduct.
 Gara / Pasajul subteran:
o reabilitarea pasajului și montarea unor camere de
luat vederi (zona este slab iluminată și nu prezintă
siguranță).
o Montarea unui ceas pe clădirea Gării.
 Strada Vasile Cârlova:
o reutilizarea halei de piață dezafectate
o mutarea Școlii de Șoferi în afara orașului, pentru a
evita praful și poluarea pe care le generează în zonă.
 Bulevardul Vasile Milea / bl. 4 x Strada Hipodromului / bl.
25: demolarea ruinelor centralei termice.
 Construirea unor toalete / amplasarea unor toalete ecologice
în următoarele zone:
o Filiala Bibliotecii Astra, cartierul Valea Aurie
o Zona Pădurea Dumbrava
o Alte cartiere ale orașului, unde se consideră a fi
necesare.
 Amenajarea unei piețe agro-alimentare în zona Obor,
respectiv verificarea autorizațiilor producătorilor care vând în
Piața Cibin.
 Organizarea unor piețe mobile în cartiere (pe modelul
piețelor din Piața Huet sau de la Sala Transilvania).
Spații verzi










Extinderea spațiilor verzi din oraș, respectiv protejarea
copacilor plantați.
Distribuirea către Asociațiile de Locatari de flori / butași /
gard verde pentru a fi amenajate spațiile verzi din fața
blocurilor.
Adoptarea spațiilor verzi de către companii sau ambasade /
consultate, în vederea unei mai bune întrețineri a acestora.
Crearea unui registru al spațiilor verzi
Dezvoltarea unui concept unitar privind amenajarea spațiilor
verzi, atât pentru cele cu caracter public cât și pentru cele cu
caracter privat.
Realizarea unei informări a cetățenilor privind politica publică
a administrației locale privind protejarea copacilor și a
spațiilor verzi, respectiv realizarea unor trotuare mai largi.
Menținerea spațiilor verzi dintre blocuri, respectiv separarea
acestora de locurile de parcare (de ex. zona Aleea Călărașilor
/ Aleea Turnu Roșu)
Parcul Sub Arini:
o Separarea traseelor pietonale de traseele destinate
cicliștilor;

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
Zona Centrală
Zona Centrală

Zona Centrală

Ștrand

H3.H4.CD
VA.CP.T
Zona Centrală

T.T.T.V.
T.T.T.V.
VA.CP.T.
Zona Centrală
H1.H2
Zona Centrală
H3.H4.CD
H3.H4.CD
VA.CP.T
Ștrand
H1.H2.
H3.H4.CD
VA.CP.T.
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Strategia Integrată de Dezvoltară
Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu
2015 – 2023

4. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
o Amenajarea unei promenade în de-a lungul Pârâului
Trinkbach;
o Identificarea ca spațiu verde în CF a zonei în care se
dorea amplasare skatepark-ului.
o Curățarea aleilor.
o Repararea figurinelor Alba ca Zăpada și cei șapte piticii
 Plantarea unor copaci de-a lungul arterelor de circulație:
o Calea Turnișorului
o Cartierul Gușterița
 Amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi existente:
o Bulevardul Vasile Milea x Calea Dumbrăvii:
amenajarea parcului aflat în intersecție.
o Bulevardul Mihai Viteazu (zona Bisericii): realizarea
unui gard verde
o Biserica din Vasile Aaron: delimitarea zonei destinate
animalelor de companie.
o Strada Oașa: amenajarea unui parc în locul locului de
joacă
o Strada Orzului: amenajarea unui parc pe terenul care
actualmente este folosit drept crescătorie de animale.
o Strada Siretului x Calea Cisnădiei: amenajarea zonei
verzi dintre blocuri.
o Strada Fragilor x Strada Nucului: amenajarea unui
parc.
o Zona Țiglari: amenajarea terenului din apropierea
magazinului Profi ca zonă verde.
o Piața Cluj: amenajarea spațiului.
o Strada Fragilor x Strada Nucului: amenajare parc
o Dioda: redimensionarea zonei verzi de lângă fosta
Centrală termică.
o Strada Alba Iulia / bl.27
o Strada Andrei Șaguna / Zona Ramada: amenajarea
unor spații verzi / plantarea unor copaci pentru a
separa sensurile de mers pe panta de urcare înspre
Strada Andrei Șaguna în locul separatoarelor din beton.
o Strada Fabricii: amenajarea unei zone verzi pe terenul
fostei Hale Simerom.
o Cartieru Reșița: amenajarea unui parc / cosirea și
întreținerea spațiilor verzi existente.
o Calea Șurii Mari: cosirea buruienilor de la intrarea în
Sibiu, dinspre Șura Mare.
o Strada Maramureșului: demolarea construcțiilor
improvizate în apropierea căii ferate și amenajarea
unei alei de promenadă de-a lungul zonei verzi
adiacente căii ferate.
o Parcul din Cartierul Ștrand: amenajarea unei surse
potabile de apă. (cișmea)
o Strada Profesor Ioan Moga: zona blocurilor ANL
o Strada Costache Humurzachi
o Strada Constituției
o Strada General Gheorghe Magheru x Strada
Constituției: zona din apropierea Clubului Elevilor.
 Transformarea bazei hipice într-un parc și amenajarea
Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire

H3.H4.CD
Turnișor
Gușterița
H1.H2
H3.H4.CD
Vasile Aaron
Turnișor
T.T.T.V
Re. Laz. 3S
VA.CP.T.
Ștrand
Zona Centrală

Vasile Aaron
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4. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
acestuia.
Diversificarea ofertei
de petrecere a
timpului liber





Râul Cibin
o
o
o
o
o

curățarea cursului de apă și a malurilor
amenajarea malurilor
reamenajarea fostei cascade
realizarea unei piste de biciclete
amenajarea unui baraj pentru ca acesta să
devină navigabil.
o Spații de canotaj, zone de promenadă
Amenajarea Lacului lui Binder și transformarea acelei zone
într-o zonă de agrement.



Amenajarea Văii Săpunului




Valorificarea potențialului turistic al Dealurilor Gușteriței
Amenajarea unor spații de promenadă pe drumul care face
legătura cu Autostrada A1.
Amenajarea spațiului verde adiacent bulevardului Mihai
Viteazu sub forma unei promenada (pe partea dreaptă de
mers, venind dinspre Calea Dumbrăvii)
Amenajarea unui ștrand sau a unui bazin olimpic.
Mărirea și amenajarea luciilor de apă create natural în zona
Aeroportului Internațional Sibiu.
Colaborarea cu Consiliul Județean Sibiu și agențiile de turism
pentru a oferi pachete de tip city – break.
Strada Bahluiului x Strada Ludoș:
o amenajarea unei zone de agrement pe Valea
Pârâului Trinkbach.
o crearea unui luciu de apă în scop de agrement.
Amenajarea zonei dintre Cimitirul Municipal și Pădurea
Dumbrava: amplasarea bănci, realizarea unor alei.
Amenajarea unor locuri de joacă în următoarele zone:
o Cartierul Marmeladă
o Cartierul Turnișor (zona Aleea Iasomiei)
o Strada Podului x Strada Pinului
o Strada Secerătorilor: terenul viran pe care actualmente
se depozitează deșeuri.
o Strada Macaralei / lângă Școala Gimnazială 20
o Sub Podul Gării (între calea ferată și strada
Dorobanților)
o Cartierul Reșița: amplasarea unor camere de
supraveghere, pentru a evita actele de vandalism la
locul de joacă // amplasarea unor coșuri de gunoi.
o Strada Poiana: realizarea unui gard de împrejmuire a
locului de joacă.
Diversificarea locurilor de joacă pe categorii de vârste și
introducerea unui substrat de cauciuc.
Amenajarea unor centre culturale în cartiere.
o Zona Țiglari, Terezian, Tineretului, Veterani.
Construirea unui teatru nou și a unei săli de Operă.














Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
H1.H2
Turnișor
T.T.T.V.
Gușterița
VA.CP.T.
Ștrand
H1.H2
T.T.T.V
H1.H2
Vasile Aaron
Gușterița
Gușterița
H1.H2
VA.CP.T.
VA.CP.T.
VA.CP.T.
VA.CP.T.

VA.CP.T.
Turnișor
T.T.T.V
Gușterița
Re. Laz. 3S
VA.CP.T.

H1.H2
T.T.T.V.
T.T.T.V.
Zona Centrală
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4. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Sport



Încurajarea sportului sibian.



Înființarea unei Asociații Sportive a Primăriei, având drept
scop revigorarea sporturilor de tradiție (un model
asemănător se aplică în Municipiul Baia Mare).
Construirea unei Săli Polivalente, care să permită
desfășurarea unor evenimente sportive de anvergură.
Crearea unor zone dedicate activităților sportive în afara
orașului.
Amenajarea stațiunii Păltiniș.
Amenajarea unor terenuri de sport și susținerea financiară a
cluburilor sportive din oraș.
Sprijinirea dezvoltării unui Club de Călărie performant,
echitația fiind unul dintre sporturile de tradiție ale orașului și
Clubul actual având rezultate foarte bune, în pofida condițiile
foarte slabe de antrenament.







Infrastructură
educațională











Infrastructură
socială și medicală







Indice intâlnire
T.T.T.V
VA.CP.T.
Zona Centrală
Zona Centrală
Zona Centrală
Zona Centrală
Zona Centrală
T.T.T.V
Vasile Aaron

Construirea de creșe și grădinițe.
o Zona Hipodrom
o Cartierul Turnișor
Construirea unor școli noi.
o Zona Vasile Aaron
Realizarea unei săli de sport pe terenul din spatele Grădiniței
nr. 24.
Finalizarea grădiniței aflate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 1.
Furnizare de servicii educaționale de tip after - school
Amenajarea unor terenuri de sport sau locuri de joacă, în
curțile școlilor, accesibile copiilor și adolescenților după
încheierea orelor de curs.
Demolarea gardului dintre Grădinița nr. 29 și Școala nr. 24
pentru a asigura accesul copiilor de la grădinița la un spațiu
verde. (actualmente, aceștia beneficiază doar de o curte
betonată).
Fundația Motivation: punerea la dispoziție a unor spații (săli
de sport / școli gimnaziale) în care să poată organiza activități
sportive și de recuperare destinate persoanelor cu handicap.
Amenajarea unor capele în școli.

H3.H4.CD

Amenajarea unui centrul pentru persoanele fără adăpost.
Amenajarea unui centru pentru protecția împotriva violenței
domestice.
Finanțarea orfelinatelor de la Bugetul Local.
Desfășurarea unor programe comune între diverse
organizații non-guvernamentale și Primăria Municipiului
Sibiu, vizând integrarea și educarea copiilor de etnie rromă.
Accesarea unor fonduri UE pentru populația de etnie rromă
în vederea construirii unor locuințe sociale, printr-un proiect
depus în parteneriat de către Primăria Municipiului Sibiu și
Fundația Ioan Cioabă.

H3.H4.CD
H3.H4.CD

Propuneri / Raport de sinteză

Vasile Aaron
Vasile Aaron
Ștrand
Turnișor
H3.H4.CD
RE.LAZ.3S
VA.CP.T.
Vasile Aaron

T.T.T.V.
T.T.T.V.

VA.CP.T.
Turnișor
Turnișor
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4. INFRASTRUCTURĂ URBANĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
 Diversificarea infrastructurii medicale de bază din cartiere:
o Cartierul Turnișor: reamenajarea clădirii în care a
funcționat dispensarul, cu păstrarea aceleiași funcțiuni
(dispensar / cabinet medic de familie).
 Strada Câmpului: reabilitarea caselor nelocuite și
repartizarea lor ca locuințe sociale
 Implicarea mai puternică a persoanelor care beneficiază de
ajutor social la munca în comunitate: curățenia spațiului
public sau alte activități.
 Strada Viilor: în zonă există aproximativ 60-70 de copii din
familii defavorizate, care nu frecventează cursurile școlii. Se
propune dezvoltarea unor proiecte prin care se pot fonduri
europene destinate comunităților marginalizate.

5. SIGURANȚĂ ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Animale
 Instalarea, în spațiile publice, a unor pancarte de atenționare
care indică amenzile de care sunt pasibili proprietarii
animalelor de companie care nu curăță mizeria lăsată în
urmă de acestea.
 Introducerea animalelor de companie în calcului taxele și
utilităților care revin fiecărei familii, în cazul locuințelor
colective.
 Interzicerea accesului cu animalele de companie în mijloacele
de transport în comun.
 Amplasarea unor automate cu pungi, pentru a stimula
proprietari să curățe mizeria lăsată în urmă de către
animalele de companie.
 Introducerea unor reglementări care să oblige proprietarii de
animale de companie, care locuiesc la casă, să se asigure că
acestea rămân în curți.
 Înființarea Poliției Animalelor în vederea reducerii numărului
câinilor fără stăpân.
Siguranța
cetățeanului



Intensificarea activității Poliției Locale în cartiere, respectiv
creștere numărului de polițiști prezenți în cartiere.



Aplicarea unor amenzi autoturismelor care staționează ilegal.



Realizarea unor aplicații mobile folosite de Poliția Locală
pentru semnalarea neregulilor.
Zona Gării:
o implementarea unui set de măsuri capabil să asigure
liniște locatarilor.
o Limitarea accesului persoanelor fără adăpost sau a



Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
Turnișor

T.T.T.V.
Gușterița
Gușterița

Indice intâlnire
H1.H2

Vasile Aaron
VA.CP.T.
Ștrand
Ștrand
H3.H4.CD
Zona Centrală
Re. Laz. 3S
H1.H2
Vasile Aaron
Turnișor
T.T.T.V.
Gușterița
VA.CP.T.
Ștrand
Zona Centrală
H1.H2
Vasile Aaron
Turnișor
Zona Centrală
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5. SIGURANȚĂ ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
cerșetorilor în clădirea Gării.
 Strada Sibiel: prezență mai ridicată a Poliției Locale în zona
Școlii Gimnaziale nr. 25
 Supraveghere prin camere video a zonei viaductului si
verificarea zonei de către Poliția Locală.
Păstrarea liniștii
publice




Bulevardul Mihai Viteazu: amplasarea unor limitatoare de
viteză, noaptea se circula cu viteză foarte mare, deranjând
liniștea publică.
Strada Petru Maior: amplasarea unor panouri de izolare
fonică pe lângă linia de cale ferată.

6. BUNĂ GUVERNARE. COMUNICAREA CU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Informarea
 Publicarea anunțurilor legate de activitatea Primăriei
cetățenilor
Municipiului Sibiu, privind investițiile propuse sau procesele
de consultare publică în ziarul Sibiu100%.
 Demararea unei campanii publice care informează cetățenii
despre regulile de ocupare a domeniului public.
 Comunicarea către cetățeni a programului de asfaltare a
străzilor (etapizare / pachete de străzi cuprinse în fiecare
pachet / criterii de selectare a străzilor pe care se intervine).
 Amplasarea de panouri informative cu numerele de telefon
unde pot fi sesizate diverse nereguli.
 S-au solicitat informații privind proiectul SIBIU SMART CITY și
s-a sugerat configurarea unui compartiment de specialitate în
cadrul Primăriei Municipiului Sibiu care să gestioneze acest
proiect.
 Publicarea documentelor care privesc Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană Durabilă pe site-ul Primăriei Municipiului
Sibiu.
 Constituirea unei Asociații a Gușteriței, care să reprezinte
cetățenii în relația cu autoritățile locale și să organizez acțiuni
comune care pot duce la rezolvarea unor dintre problemele
semnalate anterior de către cetățeni.
Facilitarea
procesului de
comunicare








Stimularea comunicării dintre Primăria Municipiului Sibiu și
cetățeni prin definirea unor căi de comunicare mai directe.
Implementarea unei aplicații mobile la nivelul Primăriei
Municipiului Sibiu care să permită cetățenilor sesizarea
neregulilor.
Organizarea unor întâlniri anuale între Primăria Municipiului
Sibiu și Asociațiile de Proprietari.
Îmbunătățirea modului de comunicare online cu cetățenii.
Participanții la întâlnire au subliniat faptul că nu se primesc
răspunsuri la sesizările depuse online.
Repartizarea Consilierilor Locali pe cartiere, pentru a facilita
identificarea problemelor, respectiv transmiterea
propunerilor cetățenilor către aleșii locali.
Respectarea obligativității de a răspunde cetățenilor în
termenul legal de 30 de zile.

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
VA.CP.T.
Gușterița
H3.H4.CD
T.T.T.V

Indice intâlnire
H3.H4.CD
Vasile Aaron
Turnișor
T.T.T.V
Turnișor
Turnișor

Ștrand
Gușterița

H3.H4.CD
Turnișor
H3.H4.CD
Gușterița
Vasile Aaron
Ștrand
T.T.T.V.
Re. Laz. 3S
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6. BUNĂ GUVERNARE. COMUNICAREA CU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
 Organizarea periodică de întâlniri cu cetățenii din cartiere,
pentru a facilita comunicarea dintre aceștia și Primăria
Municipiului Sibiu.
 Alegerea unui reprezentant al comunității care să țină
legătura cu Primăria Municipiului Sibiu (revenirea la sistemul
vecinătăților).
Taxe și impozite







Administrație
Hotărâri de Consiliu
Local











Indice intâlnire
T.T.T.V.
Turnișor

Acordarea de facilități proprietarilor privați pentru repararea
clădirilor istorice din zona centrală.
Aplicarea unei reduceri de impozit pentru locatarii din strada
Iezer, pe baza densității ridicate de locuire din zonă.
Dezacord privind sumele alocate pentru cultură prin Agenda
Culturală și propunere de consulare a cetățenilor în vederea
direcționării banilor.
Clarificarea situației fiscale în Cartierul Tineretului, privind
scutirea de impozite, respectiv HCL 349 / 2014.
Clarificarea modului de calcul a impozitului privind utilizarea
mixtă a spațiilor (comercial + locuință), respectiv a trecerii
terenurilor din circuitul agricol în categoria terenurilor de
construcții.

H3.H4.CD

Simplificarea circuitului birocratic în interiorul administrației
publice.
Verificarea activității Asociațiilor de Proprietari de către
Biroul de Coordonare a Asociațiilor de Proprietari, în baza L
273 / 2007
Emiterea unei HCL care permite ca întâlnirile Asociațiilor de
Proprietari să aibă loc în școli.
Emiterea unei HCL care obligă locuitorii din zonele cu case să
își parcheze autoturismele în curte.
Emiterea unei HCL care reglementează orele de liniște în
zonele rezidențiale.
Acordarea facilităților prevăzute de către Legea 189 / 2000
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999
pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in
străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu
modificările ulterioare.
Implicarea mai puternică din partea autorităților în
soluționarea problemelor.
Aducerea cartierelor mărginașe la nivelul de calitate a vieții
din zona centrală. Se recomandă:
o Constituirea unui grup de lucru la nivelul PMS in
acest sens;
o Împărțirea consilierilor locali pe zone pentru
rezolvarea problemelor si organizarea de
întâlniri lunare cu cetățenii.

Re. Laz. 3S

Propuneri / Raport de sinteză

Vasile Aaron
Turnișor
T.T.T.V
Gușterița

VA.CP.T.
H3.H4.CD
Vasile Aaron
Vasile Aaron
H1.H2

Gușterița
Gușterița
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7. ALTE PROPUNERI
Domeniu
Detalierea propunerilor / Identificarea zonei
Oferte de
 Voluntariat în folosul comunității din partea domnilor:
voluntariat
o Lomotă Leonard
o Lazăr Emanuel
 Dl. ing. Florin Barna - Propunere de informare/consultare a
cetățenilor prin email; oferirea de servicii în sprijinul
proiectului SMART CITY SIBIU
Alte propuneri













Realizarea unui Muzeu al Locomotivei.
Amenajarea unui Muzeu al Turnișorului.
Denumirea unei străzi, amplasarea unei plăci comemorative
sau a unei stele pe Aleea Celebrităților pentru actorul sibian
George Calboreanu.
Modificarea art. 56 din Legea 230 / 2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
Modificarea L230 / 2007 astfel încât, în cazul Asociațiilor de
proprietari care au mai mult de 50 de membri, să se poată
desemna un șef de scară recunoscut oficial și remunerat.
Suportarea a 50% din totalul cheltuielilor administrative din
veniturile proprii ale Asociațiilor de Proprietari
(contravaloarea chiriei, a utilităților, etc.).
Realizarea unor demersuri de introducere în patrimoniul
Municipiului Sibiu a clădirii situate pe strada Nicolae Bălcescu
nr. 21
Strada Tribuna nr. 30: amplasarea unei plăci în memoria
scriitorului Andrei Șaguna.
Repararea acoperișului troiței din fața Casei de Cultură a
Sindicatelor.
Acordarea unui spațiu de depozitare si expunere a uneia
dintre cele mai mari colecții de chitare din Europa.
Acordarea titlului de cetățeni de onoare ai Municipiului Sibiu
domnilor Dumitru Budrala și Ion Caramitru.

Sibiu, 27 martie 2016

Propuneri / Raport de sinteză

Indice intâlnire
H3.H4.CD
Turnișor

Vasile Aaron
Turnișor
VA.CP.T.
VA.CP.T.
Ștrand
Ștrand
Ștrand
Zona Centrală
Zona Centrală
Zona Centrală
Turnișor

Întocmit,
Andreea Tănase
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