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Oricât de incredibil ar părea, municipiul Sighetu Marmaţiei a rămas printre ultimele localităţi din
România în ceea ce priveşte întocmirea Planului Urbanistic General (PUG), plan care ar trebui
să stea la baza oricărei stategii de dezvoltare urbană fără de care nu se mai poate depune
niciun proiect de finanţare europeană. Despre motivele şi justificările legate de inexistenaţa
PUG la Sighet am mai scris, aşa că de data aceasta le prezentăm doar în linii mari.
Timp de şase ani, de elaborarea PUG s-a ocupat o firmă din Bucureşti care a luat banii, dar
mare lucru n-a făcut: nişte planşe, schiţe, ridicări în plan şi amânări peste amânări. Primăria
Sighet a reziliat contractul şi l-a trecut în grija unei firme din Baia Mare, în speranţa că, fiind mai
aproape decât Bucureştiul, treburile vor merge mai bine. Dar n-a fost să fie.

Noua firmă de arhitectură s-a dovedit la fel de delăsătoare ca şi cea anterioară şi nici
administraţia locală nu prea era interesată să finalizeze proiectul: e mult mai uşor să pescuieşti
în ape tulburi şi să aprobi construcţii pe unde te taie capul! Altă reziliere, altă firmă, de data
aceasta mai tenace. Anul trecut, după alegerile locale, s-a mai făcut un pas, unul important:
administraţia locală a invitat reprezentanţii instituţiilor şi societăţilor comerciale din oraş pentru a
discuta ultimele detalii, în dorinţa expresă ca societăţile de utilitate publică din oraş să-şi spună
cuvântul că, până la urmă, PUG-ul nu e ceva abstract, inventat pe o planşă, ci e vorba de
viitoarea imagine arhitecturală a oraşului.
Săptămâna trecută s-a mai făcut un pas: împreună cu reprezentanţii unor ONG-uri implicate în
protecţia mediului, ai Consiliului Local, ai unor societăţi comerciale şi firma angajată cu
proiectarea PUG au fost discutate problemele legate de zonele verzi, studiile de risc şi zonele
inundabile, încercându-se suprapunerea realităţilor din teren cu reglementările şi cerinţele
europene! Dacă toate merg bine, pornind de la stadiul în care se află la ora asta, Sighetu
Marmaţiei va avea PUG în acest an!
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