
44 de km de asfalt nou pe DJ Sibiu - Agnita
Lucrarile de asfaltare programate in aceasta toamna pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean
106 G Sibiu - Agnita se vor finaliza in aceste zile, odata cu asfaltarea tronsonului cuprins intre comunele 
Nocrich si Altana, ce masoara in jur de 300 de metri. Dupa finalizarea acestui tronson, vor exista 44 de km
de drum asfaltat cu stratul de binder. Totodata, pe 12 km din cei 44 de kilometri s-a reusit turnarea
stratului de uzura. Acestea in conditiile in care DJ Sibiu - Agnita are in jur de 60 de km. Ieri,
vicepresedintele Consiliului Judetean, Ioan Banciu, a facut o vizita pe lucru pe santier, pentru a vedea
ritmul lucrarilor de asfaltare. Vicepresedintele CJ s-a declarat multumit de calitatea si ritmul lucrarilor,
mai ales in conditiile in care vremea buna a tinut si cu consortiul de constructori, Comtram - DPC- Con-A
si Sinecon. Vesti bune sunt si in ceea ce priveste viaductele si podetele de pe traseu. Astfel, cele noua
poduri au fost finalizate, pe mare parte dintre ele fiind turnate si covoarele asfaltice. Daca vremea va
permite, va fi asternut stratul de binder si pe podurile de la Cornatel si Nocrich, doua dintre cele mai mari
de pe DJ Sibiu - Agnita. Exista insa si un tronson ce nu mai poate fi "atacat" in aceasta perioada. Este
vorba despre cel cuprins intre localitatile Hosman si Nocrich, de aproximativ 2 km.
  
  Reabilitarea si modernizarea drumului judetean intre Sibiu si Agnita se realizeaza din fonduri europene
atrase de Consiliul Judetean si are ca termen de finalizare toamna anului viitor.(C.P.)
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