
 

 

 
Sibiu, 2/11/2022 

 
 
Către:  Primăria Municipiului Sibiu 
În atenția:  domnului Ciprian Rațiu 
Via:  e-mail 
Ref. la: Contract de elaborare studii și proiectare pentru investiția „Coridor de mobilitate zona B-dul. M. Viteazu – str. 

Rahovei – strada N. Iorga – Calea Cisnădiei” 

 
 
 
Stimate domn, 
 
Având în vedere faptul că, în curând, se apropie termenul-limită pentru predarea documentelor aferent 
Etapei 1 a contractului de servicii de proiectare pentru investiția „Coridor de mobilitate zona B-dul. M. 
Viteazu – str. Rahovei – strada N. Iorga – Calea Cisnădiei”, prin împlinirea a 3 luni de la semnarea 
contractului de servicii nr. 182/24.11.2021, 
 
Având în vedere demersurile constructive inițiate în cadrul Grupului de lucru pe mobilitate, care s-au 
concentrat aproximativ 2 luni pe identificarea de principii și linii directoare pentru reconfigurarea zonei care 
face obiectul contractului, în special asupra bulevardului Mihai Viteazu, 
 
Ținând cont de importanța mare pe care considerăm că acest proiect o are în dezvoltarea unei zone 
complexe a Municipiului Sibiu, dar și de însemnătatea pe care un astfel de proiect o poate avea în definirea 
modului de poziționare a administrației față de provocările pe care le reprezintă mobilitatea urbană durabilă, 
 
Vă rugăm respectuos să permiteți o perioadă mai lungă pentru studierea și supunerea documentației faza 
DALI spre consultare, după predarea acesteia de către elaboratorul studiului și înainte de recepționarea 
documentației de către Primărie și aprobarea indicatorilor tehnico-economici propuși în cadrul 
documentației. Menționăm că această perioadă poate fi cea de 5 zile lucrătoare stipulată în Contractul de 
servicii la art. 5.1. dar, luând în considerare importanța proiectului la nivelul orașului, ar fi benefică o 
perioadă mai lungă astfel încât reacțiile comunității locale și ale specialiștilor să fie bine documentate și, 
astfel, să ajute la îmbunătățirea proiectului. 
 
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dvs. cu privire la cele solicitate, prin orice mijloc de comunicare. 
 
Vă mulțumim, 
 
Tudor Șt. Popa, Președinte Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu  

Monika Tompos, Președinte Asociația Develop  

 

 

 

sibiu@aios.ro │ 0745.332465 
monika.tompos@streetdelivery.ro │ 0738.928200 


