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Sibiu, 27.09.2022 
Către Primăria Municipiului Sibiu 
 
În atenția Dnului Vizantie Lucian, director S.P.A.D.P.P  
 
 
 

Cerere eliberare domeniul public 
de pe Bdul. Victoriei 

 
 
Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS) a organizat în perioada 15-24 septembrie 
Școala de Vară de Arhitectură și Urbanism ce a avut drept scop acela de a oferi soluții concrete 
de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu, respectiv găsirea de soluții de mobilitate pe Bdul. 
Victoriei din Sibiu, urmând strategia Primăriei Municipiului Sibiu din Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă. 
 
Ca urmare a analizelor realizate de arhitecții și urbaniștii participanți la această Școală de Vară, 
cea mai problematică secțiune de pe Bdul. Victoriei, în ceea ce privește mobilitatea, este 
segmentul de stradă dintre str. Justiției și str. Avocat Ilie Măcelaru, accesibilitatea pietonală fiind 
extrem de dificilă. Această problemă este rezultatul îngrădirii fostului șantier din zona Palatului 
de Justiție, trotuarul asfaltat fiind redus la mai puțin de 30%, în acest moment fiind greu 
practicabil. 
 
Ținând cont de faptul că șantierul de restaurare a Palatului Justiției este închis de aproape 10 ani 
și pentru că trotuarul din fața acestui fost șantier este în continuare blocat de gardul metalic 
montat pe suprafața vechiului trotuar, solicităm Primăriei Municipiului Sibiu să depună toate 
diligențele pentru a elibera spațiul public cât mai repede posibil și să redea trotuarul cetățenilor, 
pentru o deplasare pietonală în siguranță pe Bdul. Victoriei. 
 
Prin această adresă, solicităm următoarele: 

- gardul metalic montat pe suprafața trotuarului, în fața Palatului Justiției, să fie mutat cât 
de mult posibil înspre clădire astfel încât să se elibereze întreaga suprafață asfaltată a 
vechiului trotuar. Pentru a oferi siguranță în zona clădirii, viitorul gard montat înspre 
clădire poate fi prevăzut cu elemente de protecție în partea superioară, pentru a proteja 
pietonii de eventulele desprinderi de tencuială de pe clădire; 

- readucerea stratului asfaltic la starea inițială, dinainte de șantier, astfel încât deplasarea 
pietonală pe trotuarul lățit să poată fi făcută în siguranță; 

- înlocuirea panourilor metalice inestetice a gardului. În acest sens, Asociația pentru 
Înfrumusețarea Orașului Sibiu se oferă să participe la găsirea unor soluții estetice de a 
realiza noul gard dinspre Bdul. Victoriei. Acesta poate fi acoperit cu panouri tipărite cu 
imagini reprezentând trecutul, prezentul și posibilul viitor al bulevardului; 

- de asemenea, dorim să știm sumele pe care proprietarul clădirii le-a plătit până în 
momentul de față pentru ocuparea domeniului public, de la închiderea trotuarului cu 
gardul metalic și până astăzi. Pe ce sume au fost eliberate dispoziții de plată de către 
S.P.A.D.P.P, pe ce perioade și dacă există restanțe de plată în acest sens.  
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Mai jos vă trimitem câteva imagini reprezentative cu ajutorul cărora suntem convinși că veți 
acționa în vederea eliberării și protejării domeniului public, chiar dacă acest lucru va presupune 
cheltuieli din partea Primăriei Sibiu, așa cum s-a procedat și în alte cazuri (ex: str. Mitropoliei 7).  
 
Nu există justificare pentru care trotuarul să fie în continuare blocat și ocupat de un gard metalic 
inestetic și nesigur, precum nu există nici motive pentru care spațiul de trecere pietonal să fie în 
continuare redus la minimul posibil, așa cum se întâmplă de mai bine de 10 ani. Acest trotuar nu 
doar că este un pericol dar este nepracticabil de părinți cu bebeluși în cărucioare sau persoane 
cu dizabilități locomotorii aflate în scaun rulant. Reamintim faptul că Bdul. Victoriei este unul 
dintre cele mai importante din Sibiu, fiind artera prioritară ce face legătura între Centrul Istoric și 
Parcul Sub Arini, iar acest lucru ar trebui susținut inclusiv prin accesibilitate mărită pentru toate 
tipurile de deplasare, inclusiv cea pietonală. 
 
↓ Lățimea trotuarului actual                                                        ↓ Lățimea trotuarului ocupat nejustificat - nepracticabil 
 

 
 

 
Așteptăm cu interes reacția dvs, 

Tudor Șt. Popa, Președinte Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu 
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