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SINAIA, 22.10.2009
arh. MANEA Nicolae Dan

tehnica pa[ilor m\run]i; este o strategie care nu d\ niciodat\ gre[.
`ncepute `n aprilie 2009, lucr\rile de AMENAJARE PROVIZORIE teras\ acoperit\ s-au
transformat `ncet `ncet `n ceea ce vedem noi azi: O TERAS| DEFINITIV| [i ~NCHIS|.
mai `nt`i au ap\rut ni[te socluri din piatr\, un perete din zid\rie (materiale durabile de loc
specifice unei amenaj\ri provizorii), apoi s-au `nchis cu t`mpl\rie lateralele, pe urm\ fa]a
spre drum iar azi s-a montat [i ultimul element care lipsea: u[ile.

nu voi mai comenta nimic despre aspectul arhitectural, despre maltratarea imaginii unei
vile din zona central\ (pentru c\ nu intereseaz\ pe nimeni) ci doresc s\ aduc `n discu]ie
reaua credin]\ a beneficiarului care nu a respectat prevederile autoriza]iei de construire.
mai mult, spa]iul `nchis astfel ob]inut (o nou\ sal\ de mese de fapt) intr\, conform legilor
`n vigoare, `n calculul PROCENTULUI DE OCUPARE [i al coeficientului de utilizare.
f\c`nd acest calcul ve]i constata c\ prevederile PUG Sinaia sunt `nc\lcate copios `n acest
caz, fiind nevoie pentru reglementarea lor de un Plan Urbanistic Zonal. Mai mult, totul se 
`nt`mpl\ `n zona de rezerva]ia de arhitectur\ denumit\: ANSAMBLUL URBAN I unde astfel
de lucr\i se execut\ numai cu avizul Direc]iei pentru Cultur\ [i Culte Prahova iar PUZ-ul
se `ntocme[te numai de c\tre urbani[ti atesta]i de Ministerul Culturii.
~n plus u[a a[a cum este ea montat\, direct pe scara de acces, nu poate permite evacuarea
`n siguran]\ a persoanelor [i a bunurilor `n caz de necesitate. Ar trebui de asemeni verificat
modul `n care m\rirea capacit\]ii s\lii de mese respect\ hot\r`rea CL.Sinaia cu privire la
num\rul locurilor de parcare pentru unit\]ile de turism [i alimenta]ie public\.

Fa]\ de cele semnalate v\ rod deci s\ analiza]i, s\ dispune]i `n consecin]\.
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