
Cablurile de pe cinci artere principale ale Sibiului sunt coborate in subteran

   Primarul interimar Astrid Fodor va supune, joi, aprobarii Consiliului Local indicatorii
tehnico-economici rezultati din studiile de fezabilitate realizate pentru amenajarea infrastructurii pentru
introducerea cablurilor in subteran pe Bulevardul Victoriei, Bulevardul Vasile Milea, Bulevardul Corneliu
Coposu, Soseaua Alba Iulia si pe Calea Dumbravii. Aceste lucrari vor fi executate in cadrul proiectului
Calea verde spre dezvoltare durabila, cuprins in Programul Adaptare la Schimbarile Climatice, finantat
prin Mecanismul Financiar Spatiul Economic European (SEE 2009 2014). Agentia pentru Protectia
Mediului Sibiu este principalul beneficiar al proiectului general, iar Primaria Sibiu este partener in
proiectul care vizeaza crearea infrastructurii subterane pentru introducerea cablurilor pe cinci artere
principale ale Sibiului, contribuind financiar la realizarea acestuia.
   
   Valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru aceste investitii se ridica la 2.374.642 Euro. Aceasta
este o estimare a specialistilor cu privire la valoarea lucrarilor. Valoarea reala a investitiei va rezulta insa
in urma licitatiilor pe care le vom organiza pentru lucrarile propriu-zise. Finantarea nerambursabila este
fixa, in cuantum de 857.990 Euro, restul finantarii urmand sa fie asigurat din bugetul local al Sibiului.
Prin acest proiect vom reusi sa eliberam de cablurile suspendate cinci artere principale ale orasului si de
aceea e o lucrare care trebuia facuta. Suma obtinuta prin grant SEE acopera o buna parte a acestei
investitii, a spus Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului.
   
   Prin acest proiect Primaria Sibiu isi propune sa realizeze proiectarea si executia infrastructurii subterane
de cablaj metropolitan pe cele cinci strazi enumerate mai sus. Finantarea nerambursabila obtinuta pentru
acest proiect din partea Mecanismului Financiar Spatiul Economic European (SEE 2009 2014) este de
857.990 Euro. Primaria Sibiu va completa finantarea din bugetul local. Valoarea estimativa a lucrarilor
care rezulta din studiul de fezabilitate este de 2.374.642 Euro, ceea ce ar insemna ca Primaria Sibiu ar
trebui sa contribuie cu maxim 1.516.652 Euro. Din experienta practica a Primariei, aceasta valoare se va
diminua in urma procedurilor de achizitie organizate pentru contractarea lucrarilor propriu-zise.
   
   Pe cele cinci artere se vor instala in subteran tuburi PVC in care sa fie coborate de pe stalpi cablurile de
telecomunicatii si iluminat public se vor realiza bransamentele la retele si se vor amenaja caminele de
vizitare si cameretele de tragere a cablurilor. Canalizatia va fi amenajata in trotuare sau zone verzi.  
  

Cuvinte cheie: primaria sibiu  buia  alba iulia  calea dumbravii  protectia mediului sibiu  sibiul
bulevardul  proiectare  bransamente  licitatii  pvc  spatiul economic european  astrid fodor  ipa  metro
consiliului  gura  corneliu coposu  vasile  agent  anc  agentia pentru protectia mediului sibiu  protectia
tractare  investitii  timar  bran  iluminat public  cabluri  cal  tuburi  inel  vizita  proiect
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