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Consultare publică pentru PUG Sibiu
Şantier Piaţa Unirii Cluj
Planuri urbanistice noi

Proiectul pentru Piaţa Unirii, Braşov

Dragi prieteni, dragi colegi,
în primul nostru buletin din 2009, tragem o linie după
şapte luni încărcate de proiecte şi aruncăm o privire spre
perioada care urmează.
Primăria municipiului Sibiu a găzduit la mijlocul lunii trecute
prezentarea publică a celei de a doua faze de elaborare a
noului Plan Urbanistic General (PUG). Această prezentare
a conceptului general de dezvoltare şi a împărţirii oraşului
în zone funcţionale a inaugurat procesul de consultare
publică asupra PUG.
Planul, supra-intitulat „Sibiu - loc de întîlnire“ s-a bucurat
de atenţia sibienilor în cursul a trei sesiuni de discuţii
care au întrunit, pe rînd, reprezentanţii instituţiilor locale,
cetăţeni ai oraşului şi membrii ai Ordinului Arhitecţilor din
România. Conţinutul prezentării şi al discuţiilor care i-au
urmat au fost redate pe larg în mass media sibiană.
Alături de prezentarea propriu-zisă a principalelor
propuneri ale PUG, proiectul este ilustrat pe o planşă
de mari dimensiuni afişată în sala Primăriei şi explicitat
suplimentar prin intermediul unor pliante tipărite special
pentru eveniment (click aici pentru versiunea electronică
a pliantului). În luna august, după colectarea şi integrarea
opiniilor, sugestiilor şi completărilor venite din partea celor
interesaţi, vom trece la elaborarea Regulamentului Local
de Urbanism, documentul care va traduce conceptul de
dezvoltare pentru Sibiu în reglementări.

Consultare publică PUG

Primarul municipiului Sibiu - K.W. Iohannis

În luna mai a fost demarată execuţia primei etape a
proiectului de reamenajare a Pieţei Unirii din Cluj, urmînd
ca lucrările să fie finalizate în termen de cinci luni.
Această primă fază se limitează la realizarea suprafeţei
centrale multifuncţionale, o suprafaţă care este activată în
primul rînd pentru a readuce în centrul oraşului principalele
evenimente şi manifestări publice. Străzile de pe latura de
est şi de vest ale pieţei vor rămîne carosabile, ele urmînd
a fi pietonalizate în faza a doua.
Principala nouă atracţie a pieţei - ansamblul care cuprinde
o fîntînă, jocuri de apă, un grup de platani şi locuri de
odihnă - va fi finalizată în toamna 2009. Lucrările includ, de
asemenea, modernizarea reţelei locale de infrastructură.
Planwerk a cîştigat licitaţia privind proiectul de reorganizare
şi reamenajare a Pieţei Unirii din Braşov, centrul tradiţional
al cartierului Schei. Propunerile vizează transformarea
pieţei, astăzi folosită predominant ca parcare, într-un
spaţiu public activ, capabil să reprimească rolul central la
nivelul zonei.
Două noi planuri urbanistice generale, pentru Cluj şi
pentru Miercurea Ciuc, se află în elaborare. În cadrul
primului, coordonat de către Universitatea Tehnică din
Cluj, Planwerk prelucrează componentele urbanistice
ale conceptului de dezvoltare şi Regulamentul Local de
Urbanism, în timp ce la Miercurea Ciuc biroul nostru este
proiectantul principal şi beneficiază de o bună colaborare
din partea biroului local SC Vallum SRL.
Nu putem încheia buletinul nostru înainte de a vă ura
tuturor concedii cît mai răcoroase şi mai odihnitoare şi a
vă asigura că noi putem fi contactaţi pe tot parcursul verii.
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