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ZIARUL CARTIERULUI

VASILE AARON de altădată
- în perioada medievală terenul era ocupat cel mai probabil de pădurea ce
înconjura aşezarea medievală a Sibiului şi făcea legătura între localităţile
Sibiu-Şelimbăr-Bungard-Guşteriţa şi Casolţ.
- în zona actualului cartier Vasile Aaron, în drumul spre Daia s-au descoperit
de către specialiştii Muzeului Naţional Brukenthal mai multe fragmente
ceramice pictate de factură antică – grecească.

DRUMURILE CARTIERULUI
-drumurile care au definit viitoarea configuraţie a cartierului Hipodrom sunt:
drumul ce ducea spre Nocrich, drum important ce făcea legătura între cele trei
mari cetăţi ale saşilor transilvăneni: Sibiu, Braşov şi Sighişoara. Acesta trecea
aproximativ pe traseul actualei şosele Ştefan cel Mare, denumită în trecut
calea Nocrichului, mergea spre scaunul Nocrichului apoi spre Agnita de unde
se bifurca spre Sighişoara şi spre scaunul Cincului şi apoi spre Braşov. Acesta
a fost cel mai important drum dintre Sibiu şi Braşov până la apariţia căilor
ferate. Trecea munţii spre Țara Românească, fiind vechiul drum de legătură
între Transilvania şi Ţara Românească – urma actuală a acelui drum este
Calea Cisnădiei, cea mai veche stradă a cartierului. (22, 23)

Realizat de Răzvan C. POP

CONSTRUCŢIA CARTIERULUI
-un posibil prim pas spre amenajarea actualului cartier este solicitarea
primarului Sibiului, Vasile Hada, adresată Ministerului de Război pentru
a ceda oraşului terenul de instrucţie dinspre Şelimbăr pentru construirea
unui cartier muncitoresc.
-în iulie 1959 viaductul din dreptul actualei străzi Semaforului este
reabilitat. Principalele lucrări de amenajare urbanistică sunt realizate în
momentul începerii amenajării viitorului cartier. Zece ani mai târziu se
deschide pe drumul ce lega Sibiul de Şelimbăr o benzinărie, cu
capacitatea rezervoarelor de 7 tone. Putem presupune că este vorba de
benzinăria ce există şi astăzi pe bulevardul Vasile Milea. (5)
în paralel, la ieşirea din Sibiu spre Agnita, administraţia locală
amenajează platforma industrială est, unde fabricile Independenţa,
UPAS, IGEMENERG sau IUPS îşi vor construi noi hale de producţie.
Acesta este factorul declanşator sau decisiv în apariţia cartierului
propriu-zis, aşa cum îl vedem în zilele noastre. În 1980 se inaugurează
cantina „Independenţa II”. (20, 24, 31, 32, 63)

-drumul ce ducea la Turnu Roşu şi spre hotarul cu Ţara Românească. Drumul
ducea spre Şelimbăr şi apoi cetatea Landskrone (Tălmaciu) şi Turnu Roşu. În
trecut a purtat numele de caleaTurnu Roşu. Fragmente din acesta se
păstrează în bulevardul Vasile Milea.

-primele blocuri construite şi anul de naştere al cartierului Vasile Aaron
este 1965. În acel an se inaugurează primele blocuri de două etaje în
zona Ştefan cel Mare – Ceferiştilor. Un total de 410 apartamente sunt
„date la cheie”.

-în 1974 începe modernizarea străzii Vasile Aaron, strada care a dat mai târziu
numele cartierului. În acelaşi timp, tot ca lucrări pregătitoare, este regularizată
Valea Săpunului.

în 1971 se inaugurează prima clădire importantă din viitorul cartier, noul
sediu al Liceului Industrial Energetic actualul Colegiu Tehnic Energetic.
Încă de la început şcoala a avut cel mai performant poligon de instruire
practică din ţară. (26, 29, 30, 40, 45, 46, 50, 52)

-în 1983 administraţia locală decide ca noile străzi din cartierul Vasile Aaron să
poarte numele unor masive muntoase din componenţa Carpaţilor. Astfel apar
străzile Şureanu, Iezer, Ştefleşti, Muncel, Negoveanu, etc..

ISTORICUL MILITAR

-construcţia propriu-zisă a cartierului începe în 1976. Până în 1980 s-au
construit aproximativ 3.000 de apartamente. În acelaşi an se deschide şi
librăria cartierului. Cea de pe strada Semaforului se deschide de abia în
1984 având numele “Meridiane”. (6, 10, 21, 53)
-după Revoluţie este ctitorită prima
biserică din cartier, biserica cu hramul
„Cuvioasa Parascheva”. Aceasta este
sfinţită doi ani mai târziu. În 1999 este
ctitorită biserica cu hramul „Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul”. Biserica este
finalizată în 2004. Ultima construcţie
importantă este sediul societăţii
„Polisano” de pe strada Semaforului,
finalizat în 2007

-un moment important al poveştii premergătoare actualului cartier este bătălia
de la Sibiu din timpul Primului Război Mondial, în anul 1916. Artileria
austro-ungară era așezată pe dealul Gușteriței. Primele salve, trase în 2
septembrie, au respins primele batalioane românești ce se apropiau de
intrarea de astăzi a Sibiului în cartierele Vasile Aaron şi Hipodrom. Astfel a
început bătălia de la Sibiu, ultima bătălie ce s-a dat pentru orașul nostru.
Armatele române reuşesc să se apropie de teritoriul actualului cartier şi taie
linia ferată îngustă, mocăniţa.
-întinderea spre terenul actualului Vasile Aaron începe odată cu amenajarea
complexului militar, instituit de armata habsburgică şi apoi austro-ungară. La 1
octombrie 1891, este inaugurată cazarma de infanterie situată pe bulevardul
Vasile Milea, pe locul curţii Meierhof, care va fi extinsă în 1909. Acele clădiri
aprțin şi astăzi Armatei. (56)
-al doilea moment au fost parcelările succesive ale terenurilor ce formează
astăzi cartierele de case trei Stejari şi zona strada Ceferiştilor – strada Vasile
Aaron. Astfel, în 1891, 1893, 1908 aceste spaţii sunt parcelate, amenajate şi
în final străzile primesc nume şi casele număr. (13, 14)
-în 26 august 1905 se deschide poligonul de tragere al Asociaţiei Trăgătorilor,
în apropierea şoselei Ştefan cel Mare. (36, 37, 41)

MIRCEA IVĂNESCU
Poate cea mai importantă personalitate care îşi leagă numele de
cartierul Vasile Aaron este Mircea Ivănescu.
Este născut în 1931 la Bucureşti. Studiile universitare le realizează tot la
Bucureşti, studiind literele. După terminarea facultăţii, devine redactor al
Agerpress, iar apoi la revista „Lumea” şi la „Editura pentru Literatură
Universală”.
Se mută definitiv la Sibiu, fiind numit redactor al revistei „Transilvania”
unde trăieşte până la moartea sa în 2011.
Debutează în 1968 cu un prim volum de poezie. Publică peste 18
volume de poezie, în ţară şi peste graniţe. Primeşte multe premii ale
instituţiilor culturale din Europa (printre care premiul „Mihai Eminecu”
sau cel pentru Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor).
Din 1999 este nominalizat la premiul Nobel pentru literatură. Este
considerat unul dintre principalii precursori ai postmodernismului
românesc şi unul dintre principalii promotori ai acestui stil în Estul
Europei.
Astazi este considerat cel mai important traducător de literatură enleză
din spaţiul cultural românesc. A tradus Joyce, Faulkner, Kafka, etc…
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Ce este festivalul Zilele Vecinătăţii?
Sibiul simte nevoia ca efervescența ultimilor ani culturali să se extindă şi spre zonele mai puțin centrale. Este nevoie ca evenimentele să se
adreseze şi locuitorilor din cartierele Sibiului şi chiar să se desfăşoare aici, mutând atracţia oraşului din Pieţele Centrale spre o zonă unde nu au
mai fost organizate evenimente de amploare.
Zilele Vecinătății îşi propune să reînvie tradiția vecinătăților sibiene și să transforme pentru câteva zile străzile cartierelor în spaţii de petrecere a
timpului liber. Dorim să aduce în atenția locuitorilor mediul în care trăiesc şi unde învață. Mai mult, scopul nostru este acela de a sprijini locuitorii
cartierelor în demersul înfrumuseţării oraşului. În strânsă legătură cu asociaţiile de proprietari, dorim implementarea unor proiecte ce cresc calitatea
vieţii, printr-o comunicare atât cu instituţiile statului cât şi cu cetăţenii.
Festivalul Zilele Vecinătăţii este organizat de Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu şi este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu şi Primăria
Municipiului Sibiu.

ZILELE VECINĂTĂŢII ÎN CARTIER VASILE AARON
Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu organizează în perioada 22-28 iunie a doua ediţie a festivalului Zilele Vecinătăţi,
pe strada Semaforului.
Cartierul Vasile Aaron va avea propriul festival ce va culmina cu o petrecere de cartier organizată în weekendul 27-28 iunie, chiar pe bulevardul
principal al cartierului – str. Semaforului. Strada va fi închisă circulaţiei auto de vineri, 26 iunie ora 15, până luni, 29 iunie, ora 12, şi va fi redată
oamenilor, aici organizându-se concerte pentru toate vârstele, concursuri şi ateliere şi vor fi amenajate o zonă de terase şi una de ”fun-fair”,
unde vor fi amplasate echipamente specifice parcurilor de distracţii.

CONCURSURI

Zilele Vecinătăţii dă culoare cartierului Vasile Aaron
În cadrul festivalului Zilele Vecinătăţii, Asociaţia pentru Înfrumuseţarea
Oraşului Sibiu va organiza împreună cu Policolor un concurs de
reamenajare a scărilor de bloc. Oamenii îşi pot înscrie scara de bloc în
concursul în urma căruia pot câştiga vopsele pentru zugrăvirea întregii scări
de bloc. Pentru colorarea cartierului, organizatorii au pregătit peste 250 litri
de vopsea.
Înscrierile scărilor de bloc se fac online, pe site-ul www.aios.ro/ZV2015

Faurecia accesorizează maşinuţele copiilor
Copiii pot câştiga, alături de părinţii lor, premiile Faurecia "Perfecțiune
tehnică" şi "Pasionat de automobile", construindu-şi propriile maşinuţe de
lemn pe care să şi le accesorizeze aşa cum au văzut doar în filme sau
desene animate. Concursurile vor aduce în faţa publicului maşinutele
construite în familie. Orice copil din oraş poate participa la acest concurs,
înscrierile făcându-se pe site-ul www.aios.ro/ZV2015 sau în ziua
evenimentului. Construieşte-ţi şi tu propria maşinuţă de lemn. Este uşor!
Găseşti pe site-ul nostru toţi paşii pe care trebuie să îi urmezi.

Parteneri

Sport pentru toţi
Asfaltul va deveni teren de sport, zona „Sport pentru toţi” amenajată de
Decathlon putând să vă aducă în cele două zile de festival zeci de premii
constând în vouchere de cumpărături. Aici vor fi amenajate terenuri de baschet,
de fotbal, de badminton şi tenis cu piciorul precum şi alte sporturi individuale.

Târgul Vecinătăţii
Vinde-ţi lucrurile din casă de care nu mai ai nevoie, vino şi fă schimb de jucării!
“Vecinii” sunt încurajaţi să îşi scoată pe str. Semaforului lucrurile de care nu mai
au nevoie dar se află în condiţii bune.
Înscrie-te la Târgul Vecinătăţii la telefon 0740160049
Selfie de cartier
Fă o poză cu telefonul mobil în spaţiile special amenajate sau fă-ţi un selfie
oriunde în festival apoi posteaz-o pe Facebook cu hashtag-ul #zilelevecinatatii.
Tag-uieşte pagina de facebook ZileleVecinatatii si arata prietenilor cum te
distrezi! Cele mai apreciate poze vor fi premiate.

Parteneri media
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Program festival
23 IUNIE 18:30 - Super Mamma, str. Semaforului
Sibiul de Altădată în cartierul Vasile Aaron. Invitat: arh. Viorel Rusu

DUMINICĂ, 28 IUNIE

24 IUNIE 18:30 - Super Mamma, str. Semaforului
Ora de poezie - Mircea Ivănescu

11:30
Teatru pentru copii - "Autobuzul" (Trupa de teatru NOI a Platului Copiilor
Sibiu, prof. teatru Lorelei Ghazawi)

25 IUNIE 18:30 - Sc. Gimnaziala nr. 24 "Regele Ferdinand"
Platformă de discuţii cu reprezentanţii instituţiilor şi cei
ai asociaţiilor de proprietari
26 IUNIE 18:30 - Super Mamma, str. Semaforului
Serile Sibiului, povestea cartierului Vasile Aaron. Invitat: Răzvan C. Pop

SÂMBĂTĂ, 27 IUNIE
11:00-14:00 - Vizită la Baza Hipică din cartier
11:30 - Teatru pentru copii - "Autobuzul" și "La han"
Trupa de teatru NOI a Platului Copiilor Sibiu, prof. teatru Lorelei Ghazawi
12:00 - Făpturi de basm cuceresc cartierul. Teatru de stradă.
Compania Teatrală BIS Sibiu
13:00-14:00 PAUZĂ
15:00 - Piticul cu Picioare Lungi şi Omul Ghiulea. Fantezie interactivă
pentru toate vârstele. - Compania Teatrală BIS Sibiu
17:00 - Tur istoric al cartierului Vasile Aaron, ghid istoricul Răzvan C. Pop
(întâlnire în faţa scenei)
18:30 - Demonstrație Tango Argentinian (Asociaţia Tango Studio Sibiu)

12:00 - Făpturi de basm cuceresc cartierul. Teatru de stradă. - Compania
Teatrală BIS Sibiu
15:00 - Piticul cu Picioare Lungi şi Omul Ghiulea. Fantezie interactivă
pentru toate vârstele. - Compania Teatrală BIS Sibiu
17:00 - Tur istoric al cartierului Vasile Aaron, ghid istoricul Răzvan C. Pop
(întâlnire în faţa scenei)
17:30 - Concursuri Faurecia "Pasionat de automobile" şi "Perfecţiune
tehnică - maşinuţe de lemn”
18:30 - Concert cântece de dragoste și de joc din Mărginimea Sibiului Grupul de muzică tradiţională românească "Junii" - coordonator prof.
Cosmin Verde
18:50 - Tragere la sorți câștigători concurs Decathlon "Sport pentru toţi"

19:00
CONCERT CAMELIA STOIŢĂ, NELU ALBU, VIORICA TELCEAN,
TRAIAN STOIŢĂ, ROBERT TÂRNĂVEANU (Ansamblului
Cindrelul Junii Sibiului)
20:30 - Tragere la sorți câștigători concurs Policolor
- reamenajarea scărilor de bloc

18:45 - Atelier de Tango Argentinean (Asociaţia Tango Studio Sibiu)
19:00 - Vecinii noștri... la înăţime (Asociaţia Pe Picioroange)

20:00
Concert MeeRah & Friends

(lansarea videoclipului Happy Now)
20:50 - Tragere la sorți câștigători concurs Decathlon
"Sport pentru toţi"

21:00

CONCERT CORINA
Sambătă și duminică între orele 11:00-22:00
Târg comercial cu produse tradiţionale, handmade
şi bunătăţuri de casă
Fun Fair
Echipamente şi jocuri specifice parcurilor de distracţii
Terasă şi gastronomie
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Sambătă și duminică între orele 11:00-18:00
Ateliere pentru copii
Regii şi reginele cartierulu (Diana-Ribana)
Ateliere pentru copii în limba engleză (English 4 All)
Concurs de desene pe asfalt
Jocurile copilariei - para, elastic etc
Expo-ONG
BCR Banca pentru Locuinţe - consultanță gratuită pentru
locuitorii cartierului
Istoria cartierului Vasile Aaron (AIOS)
Astăzi în Sibiu! Care sunt problemele pe care ar trebui să le rezolvăm?
(Fundaţia Heritas)
11:00-13:00 - Controlin - Măsurarea glicemiei (Asociaţia React)
Măsurarea tensiunii (Crucea Roşie)
Colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice (Asociaţia RoRec)
Căsuţa de lectură (Şcoala de arte Play)
Zona "Sport pentru toţi"
Biciclete oferite gratuit de către I'Velo pentru plimbări în cartier (Green
Revolution)
Mini-fotbal, volei, tenis cu piciorul ş.a. (Decathlon)
Streetball (Asociaţia Al 6-lea jucător)
Zona vecinătăţii
Târgul vecinătăţii (vinde-ţi lucrurile din casă de care nu mai ai nevoie!)

ȘTIAȚI CĂ?
Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (www.aios.ro)
...AIOS a derulat în anul 2012, alături de alţi parteneri, proiectul Bicicleta
Zilnică, cartierul Vasile Aaron fiind unul dintre beneficiarii acestui proiect
deoarece aici s-au amplasat două rasteluri de biciclete?
Baza Hipică Sibiu – str. Vasile Aaron
...secția de călărie a CSM Sibiu a fost înființată în anii ’60, atunci când s-a
construit baza hipică ca și continuatoare a bazei de antrenament a Școlii de
Infanterie, la acel moment cea mai modernă din țară?
...balcaniada din anul 1977, etapa de Cupă Mondială, a fost organizată la Baza
Hipică din cartierul Vasile Aaron?
...Ionel Bucur şi Ilioi Radu au câştigat Cupa României și Cupa FER pe echipe?
Acestea sunt cele mai recente rezultate ale sportivilor CSM.
Biblioteca ASTRA Sibiu – filiala Vasile Aaron, str. Semaforului bloc 22
...începând din anul 1984 în cartierul Vasile Aaron există o filială a Bibliotecii
Astra care poartă numele cartierului?
...începând din anul 2012 la bibliotecă se desfășoară un curs de inițiere pe
calculator pentru pensionari, care este gratuit?
...biblioteca deține un fond de 12933 de volume și are un nr. de 550 de cititori,
adulți și copii?

STATISTICI

Statistici obtinute de catre Fundația Heritas in urma unui
chestionar privind percepția locuitorilor asupra Sibiului, 2014

Asociația Română pentru Reciclare – RoRec (www.rorec.ro)
...centrul de Colectare DEEE din Sibiu, aflat pe str. Henri Coandă, este singurul
centru 100% eco din țară, pentru sibienii 100% responsabili față de mediul
înconjurător?
...agenții Patrulei de Reciclare din Sibiu au grijă ca nici un vecin să nu scape
neinformat cu privire la colectarea deşeurilor electrice?
...asociația RoRec oferă servicii gratuite de colectare a deșeurilor electrice și
electronice (DEEE), pentru toți vecinii care doresc să scape corect și responsabil
de aceste obiecte? Sibienii se pot debarasa gratuit de deșeurile electrice grele,
apelând TelVerde 0800 444 800, număr disponibil gratuit, zilnic între
9.00-17.00. Preluarea de la domiciliu este gratuită în toate cartierele sibiene!
SOMARO – Magazinul social (www.somaro.org)
...la Sibiu, SOMARO colaborează cu Serviciul Public de Asistență Socială,
serviciu care pune la dispoziția magazinului beneficiarii acestei inițiative
sociale?
...SOMARO ajută 152 de persoane din Sibiu, cele care vizitează cel mai des
magazinul de pe str. Electricienilor fiind persoanele din cartierul Vasile
Aaron?
...ajutorul oferit de prețurile mici din magazin sprijină persoane cu handicap,
familii monoparentale, familii cu mulți copii minori și pensionari? Principalii
furnizori activi sunt Danone, Humanic, Metro, Elgeka Ferfelis, Bătranu Sas.
...SOMARO este o asociaţie română privată, autonomă, nonprofit şi
independentă din punct de vedere politic care urmăreşte să fie autonomă
din punct de vedere financiar în activităţile sale prin intermediul vânzărilor
sale de produse? Cu banii obţinuţi, SOMARO poate plăti costurile de
exploatare.
Alteța Sa Regală Principele Radu
...Alteţa Sa Regală Principele Radu al României a vizitat în prima săptămână a
lunii iunie 2015 Cartierul Vasile Aaron, respectiv Şcoala Gimnazială nr. 24
"Regele Ferdinand"?
...a sădit aici un stejar roşu, în semn de preţuire şi început al unei prietenii de
durată?
...Alteţa Sa Regală Principele Radu a constatat cu încântare că într-un oraş al
României convieţuiesc Şcoala Regele Ferdinand şi Şcoala Regina Maria?
Spectacolul de teatru FAUST
...cu începere din luna mai 2015, cunoscutul spectacol de teatru FAUST în
regia lui Silviu Purcărete se joacă în cartierul Vasile Aaron la Baza SC
Construcții SA, str. Triajului 1-3?
...producţia se remarcă prin decor, spectacol de lumini, costume
impresionante, muzică antrenantă sau copleşitoare și nu în ultimul rând
jocul a peste 120 de actori într-o hală industrială?
...FAUST s-a jucat până acum şi în Marea Britanie, Germania, Slovenia
şi Belgia?
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Interviu cu dna. Astrid Fodor, primar interimar al Sibiului
Cartierul Vasile Aaron rămâne în atenţia Primăriei
S-au reabilitat peste 48 de mii de metri pătrați de carosabil și 25 de mii de metri pătrați de trotuare.
Doamnă primar, cartierul-gazdă al Zilelor Vecinătății, Vasile Aaron, a avut șansa unor investiții considerabile în ultima vreme. Există vreun
motiv anume , sau pur și simplu venise rândul său?
Venise rândul său! De altfel am investit în fiecare an în Vasile Aaron, așa cum am făcut și în alte cartiere, însă era necesară o intervenție masivă. Au fost
factori care au impus o perioadă de așteptare: vă aduc aminte că, spre exemplu, strada Semaforului era artera pentru traficul greu și astfel orice investiție
de proporții acolo și-ar fi pierdut valoarea rapid. Apoi vă reamintesc de lucrările celor de la gaz și așa mai departe. Ei bine, odată toate acestea trecute,
a venit și rândul cartierului Vasile Aaron!
Si ați început cu apa…
-De fapt, am început cu rețelele de canalizare, iar apoi am continuat cu cele de apă. Din fonduri structurale pe POS Mediu am modernizat rețelele de
apă de pe Aleea Şoimului, Aleea Negoveanu, strada Valea Frumoasei, strada Muncel, strada Negoveanu, strada Oaşa, zona Onceşti - Valea Frumoasei,
Ştefleşti, Onceşti, Iezer, Şoimului şi Şureanu.
Cât au costat aceste lucrări?
Valoarea acestora a fost de 4.250.718 lei.
Și în Vasile Aaron, ca și în alte cartiere probabil, principala doleanță a locuitorilor se referă la drumuri, la locurile de parcare…
Așa este și de aceea asfaltările și crearea de locuri de parcare sunt o preocupare continuă. Căutăm mereu soluții , nu doar atunci când facem investiții
într-un cartier sau în altul. Pentru municipalitate este un proces continuu.
În cartierul Vasile Aaron, valoarea lucrărilor la carosabil, trotuare și parcări a fost de aproape 27 de milioane de lei, mai exact 26.751.253 lei, iar la
această sumă se adaugă și costurile reparațiilor capitale a viaductului din zonă, acestea ridicându-se la 5.706.562 de lei.
Ce s-a făcut de banii aceștia?
S-a lucrat mult și apropo și de viaduct, mă bucur că s-a lucrat bine și în termenele agreate. S-a lucrat, spre exemplu, pe străzile Onceşti, Valea
Frumoasei, Şureanu, Oaşa, Negoveanu, Ştefleşti, Şoimului, Muncel, Electricienilor şi Iezer şi pe aleile din zona bazei hipice. În total s-au reabilitat
48.169 m² de carosabil şi 25.423 m² de trotuare.
La acestea se adaugă crearea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Negoveanu cu strada Semaforului, cu o valoare de 220.840 lei. Și fiindcă am
pomenit de locurile de parcare - ca urmare a reconfigurărilor gândite, în zonă s-au creat 3.500 de astfel de spații.
Şi dacă am început de sus în jos, de la canalizare, apoi drumuri, să ajungem la iluminat public.
-Iluminatul public pe străzile reabilitate a costat aproape 2 milioane de lei, mai exact 1.909.921 lei și vedeți și dumneavoastră diferența! Vasile Aaron nu
mai este un cartier cenușiu, undeva la intrarea în Sibiu. Este un loc plin de viață, un cartier plăcut și sigur. Firește, asta se datorează în primul rând celor
care locuiesc acolo și doar -eventual- în al doilea rând, nouă. Oamenii din Vasile Aaron au investit în spațiile lor de locuit, au întreținut mereu spațiile
publice și au știut sa-și creeze împreună o comunitate pe care, de altfel, o sărbătorim cu toții acum, la Zilele Vecinătății.
Apropo de spații publice: doream să discutăm despre locurile de joacă...
În cartierul Vasile Aaron sunt amenajate locuri de joacă în zona străzii Onceşti, în zona bazei hipice şi pe strada Oaşa, ultimul având instalate și
echipamente de fitness. Locul de joacă de pe strada Oașa a fost nou amenajat, achiziția și instalarea echipamentelor având un cost de 133.000 lei.
Practic cât au costat toate lucrările din Vasile Aaron?
Am investit aproape 39 de milioane de lei. Mai exact, 38.972.295 lei.
Și cu acestea administrația spune că lucrările în cartier s-au terminat?
Problemele într-o comunitate nu se termină niciodată. Aceeași este situația și în Vasile Aaron. Ne preocupă în continuare problemele de trafic. Așa cum
ați văzut, după modernizare am reconfigurat regimul de circulație pe unele străzi, instituind sensuri unice pentru a fluidiza traficul rutier pe străzile
Șureanu, Electricienilor, Şoimului, Iezer, Ştefleşti, Negoveanu şi Muncel. Suntem mereu atenți la aceste detalii fiindcă nu vrem ca sibienii să piardă timp
prețios și energie în trafic, așa cum se întâmplă în alte părți.
De asemenea, ne preocupă condițiile din unitățile de învățământ situate în Vasile Aaron. Anul acesta, spre exemplu, la grădinița 29 s-a contractat deja
amenajarea termosistemului, iar la grădinița 14 va fi reparat acoperișul și se va înlocui tâmplăria. Și la școala Radu Selejan se va schimba tâmplăria și
se va lucra și la rețeaua de canalizare, iar la școala Regele Ferdinand avem planificate de asemenea lucrări. Clădirea Colegiului Tehnic Energetic va
beneficia anul acesta de lucrări de reabilitare a instalațiilor termice.
Ca element de noutate, mă bucur să anunț locuitorii din Vasile Aaron că avem în vedere crearea unei zone de picnic în vecinătatea străzii Oașa.
De asemenea, în cartierul Vasile Aaron se vor realiza 49 de platforme pentru colectarea selectivă a gunoaielor, o măsură extinsă la nivelul întregului oraș
și care ține de obligațiile pe care le avem de a ne alinia la metodele și politicile europene în acest domeniu.
Aveți un mesaj pentru locuitorii din Vasile Aaron?
Doresc să îi asigur că Primăria Sibiu a fost și rămâne preocupată de condițiile din cartier. Vom iniția în continuare proiecte pentru cetățenii din zonă, de
la demersuri edilitare și până la evenimente dedicate timpului liber, cum este și „Zilele Vecinătății”, un proiect pe care îl susținem deja de doi ani. Într-un
fel, așa cum investițiile publice au pornit dinspre centru spre cartiere, tot așa se întâmplă și cu evenimentele: ajung și ele în cartiere.
Îi invit pe locuitorii din Vasile Aaron să sărbătorim zilele acestea cartierul în care trăiesc și să ne bucurăm împreună de evenimentele pregătite.
Vă mulțumim.
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În anul 1879, mai mulţi oameni de afaceri si intelectuali ai Sibiului, cu
toţii parte a elitei locale, înfiinţează „Societatea pentru Înfrumuseţarea
Oraşului”. Scopul acestei Societăţi era de a ajuta administraţia prin
proiectele sale, prin lobby-ul său, prin finanţele sale. Ea devine pentru
câţiva ani un apanaj foarte important al administraţiei locale.
Astfel, în primul an, realizează proiectul amenjării viitorului parc ASTRA
iar după un an Societatea pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu reuşeşte
amenajarea unui părculeţ în faţa gării. Cel mai important proiect al
acestei asociaţii a fost Parcul SubArini. Acesta a fost inaugurat în anul
1882, întreg proiectul şi întreaga amenajare fiind suportată de
Societatea pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu.

În 2010 s-a decis reînfiinţarea Asociaţiei pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu. Scopul
reînfiinţării Asociaţiei a fost acela de a aduce în jurul ei elita tânără a Sibiului. Oameni de
afaceri, cercetători, profesori, avocaţi, politicieni, jurnalişti ş.a. Toţi aceştia se pot aduna
având un singur scop ce îl pot defini doar împreună: sprijinirea comunităţii locale şi
oferirea ajutorului lor pentru dezvoltarea acestei comunităţi şi a proiectelor sale.
Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu doreşte să realizeze întâlnirea
elementelor necesare evoluţiei şi dezvoltării oraşului nostru: crearea proiectului –
finanţarea – relaţionarea cu administraţia locală – implemetarea.

Contactaţi Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu pe site-ul
www.aios.ro sau pe pagina www.facebook.com/asoc.aios

Viitor
Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu doreşte ajutarea tinerei generaţii să se
exprime, creşterea viitoarelor generaţii ale Sibiului care vor construi oraşul, oferă idei de
proiecte, know-how, finanţare şi aduce o nouă perspectivă asupra dezvoltării oraşului
Sibiu. Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu este asociaţia care doreşte să se
implice în dezvoltarea oraşului şi a comunităţii sibiene.

