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Sibiu, aprilie 20, 2021 

CĂTRE, 

Domnul c.arh.rest. Tudor Șt. Popa 

Președinte al Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu 

 

Stimate Domnule Tudor Șt. Popa, 

 

Vă mulțumesc în primul rând pentru observațiile referitoare la sesiunea de prezentare a viziunii 

asupra noului Centru de Spectacole și Conferințe prin scrisoarea transmisă de dumneavoastră în 

data de 12.04.2021.   

Vă asigur pe această cale, încă de la început, că avem în plan organizarea unui nou workshop 

de consultare a comunității artistice, eveniment în care vor fi prezentate datele, studiile și rezultatele 

rapoartelor întocmite, inclusiv informații relevante necesare unei analize mai aprofundate asupra 

detaliilor tehnice care vă îngrijorează momentan. Așa cum s-a evidențiat și în cadrul ultimei 

întâlniri, care nu a fost una cu un conținut ridicat de informații într-adevăr, va fi un edificiu mult 

prea important pentru Sibiu, încât să luăm decizii în grabă sau fără să avem toate informațiile 

necesare. 

Referitor la observația domnului arhitect Alexandru Găvozdea, precum și a feedback-ului oferit 

de participanții la eveniment, analizăm și oportunitatea extinderii zonei de studiu pentru a identifica 

soluții care să integreze viitoarea clădire coerent în țesătura urbană existentă. 

În ceea ce privește observația dumneavoastră privind reducerea grandorii proiectului vehiculat, 

vă pot spune că dorim să fim cât se poate de realiști în relația dintre ceea ce ne dorim și ceea ce 

este realist, fezabil și sustenabil din punct de vedere financiar pentru municipiul Sibiu, atât pe 

termen mediu cât și pe termen lung. Suntem totuși într-un stadiu de analiză a unor posibile 

variante, iar după următoarea consultare publică vom încerca să identificăm o soluție pentru un 
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Centru de Spectacole și Conferințe care să se regăsească într-o zonă de consens din partea factorilor 

direct interesați. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă putem spune că tot acest proces a fost și este unul 

foarte complex și vă asigurăm că deciziile vor fi luate doar susținute de informații cu un conținut 

solid de argumente și foarte bine fundamentate, astfel că la acest moment încă suntem într-un 

proces de analiză și solicitări de clarificări, pentru a preveni eventuale riscuri ce ar putea pune în 

pericol implementarea realistă a întregului proiect. 

Vă mulțumim pentru pentru observațiile punctuale pe care le-ați transmis în tot acest demers 

și vă asigurăm că vă vom informa cu privire la viitorul eveniment de consultare publică pe care îl 

vom organiza, prilej cu care ne vom clarifica unele aspecte care probabil v-au ridicat nelămuriri. 

 

În speranța unei bune colaborări,  

Cu stimă, 

Astrid Cora Fodor, 

 

Primarul Municipiului Sibiu 
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