
22 de strazi,  din care  15 de pamant,  intra in santier
Pe langa strazile pe care santierele au inceput anul trecut si vor continua din primavara, anul acesta alte 22
de strazi vor intra in lucru, iar lor li se adauga inca 31 de strazi pentru care se pregatesc proiectele
tehnice.
  
  "in buget, am prevazut un numar destul de important de proiecte tehnice. Imediat ce vor finalizate
proiectele, prin rectificare de buget vom include si alte strazi pe lista de investitii. in acest fel, unele
strazi, care acum nici nu exista pe lista de investitii vor fi incepute in acest an, altele vor fi licitate si
incepute anul viitor", a explicat, intr-o conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Primarul spune ca in acest moment gradul de modernizare se apropie de 80 la suta, iar in cativa ani va
ajunge la 100 la suta, in conditiile in care in 2000 doar 40 la suta din strazile orasului erau cat de cat
modernizate.
  
  intai proiectele
  
  
  
  Peste 200 de strazi au fost reabilitate din 2004 pana in prezent, iar in 2013 vor intra in lucru cel putin 22
de strazi, dintre care 15 sunt de pamant, potrivit Primariei Sibiu.
  
  Anul acesta, proiectele tehnice vor fi contractate pentru 31 de strazi: Cindrelului, Bobalna, Piata
Rahovei, Doamna Elena Cuza, Cibinului, Toamnei, Castorului, Plugarilor, Colinei, Petru Maior,
Laptariei, Ecaterina Teodoroiu, Bujorului, Muresului, Crisului, Ghetariei, Traian Demetrescu, Viile
Sibiului, Odessa, Lamarc, Crinilor, General Aldea Sandu, Tohan, Petru Poni, Vanatorilor, Zorilor,
Ciocarliei, Albinelor, Prometeu, Ceaikovski, Oltetului.
  
  
  
  Noroaie peste iarna
  
  
  
  Primarul Sibiului a comentat intr-o conferinta de presa si situatia strazilor de pamant pe care au inceput
anul trecut lucrari la retele, iar peste iarna drumurile sunt pline de noroi.
  
  "Lucrarile la canalizare transforma strazile nemodernizate in niste campuri de glod. Noi stim acest
lucru, dar nu avem solutii. Noi am inceput aceste lucrari pentru a moderniza strada", a spus Klaus
Iohannis, adaugand ca pentru a avea strazi modernizate trebuie sa intelegem sa trecem si prin astfel de
faze neplacute.
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