
A innebunit lupul? E.On vrea sa sparga 88 de strazi
Din cele aproximativ 600 de strazi asfaltate si neasfaltate ale municipiului Sibiu, 88 vor fi sparte in
aceasta toamna de reprezentantii E.On Gaz.
  
  Discuta pe forum despre acest subiect
  
  Reprezentantii societatii de distributie a gazului vor sa faca mari investitii in retelele din Sibiu. Insa o
mare parte din aceste investitii au fost lasate pentru urmatoarele saptamani din aceasta toamna si, culmea,
pe unele strazi din oras care au fost nu demult reabilitate integral de catre administratia locala. Un astfel
de exemplu, este strada Vasile Aaron.
  
  Turnul Sfatului a solicitat E.On Gaz un punct de vedere fata de aceasta situatie. In aceeasi zi in care a
fost transmis raspunsul din partea E.On, intreaga presa din Sibiu a mai primit un comunicat, in care erau
anuntate investitii majore de aproape 20 de milioane de euro. Dar fara a fi amintit faptul ca spargerea
celor 47 de kilometri de strazi din Sibiu incepe `in buza iernii`.
  
  Astfel, in raspunsul transmis Turnul Sfatului, E.On Gaz spune ca a impartit spargerea strazilor in patru.
`Patru dintre aceste proiecte de investitii vor fi demarate incepand cu luna septembrie a.c., in municipiul
Sibiu, si consta in inlocuirea de conducte si bransamente in lungime de peste 47 de kilometri cu conducte
si bransamente noi din polietilena, cu o rezistenta si durata de viata superioara. Proiectele vizeaza
reabilitarea retelei de distributie pe 84 de strazi din municipiu. Valoarea totala a proiectelor este de peste
18,2 milioane de lei, iar finalizarea acestor lucrari este preconizata pentru anul viitor`, se arata in
documentul amintit.
  
  Cat priveste faptul ca o parte din strazile rascolite din nou, au fost recent reabilitate, cei de la E.On nu
pot decat sa dea un raspuns tehnic. `Compania E.ON Gaz Distributie depune toate eforturile pentru ca
lucrarile de reabilitare a sistemului de distributie a gazelor naturale sa se realizeze in termenele agreate cu
autoritatile locale, modul de derulare al lucrarilor fiind discutat periodic in cadrul intalnirilor comune
dintre reprezentantii primariei si cei ai companiei noastre. Cea mai mare parte a lucrarilor de investitii ale
companiei noastre este corelata cu investitiile Primariei in infrastructura stradala insa exista si situatii
cand aceste lucrari nu pot fi corelate, aceasta datorandu-se unor factori obiectivi care tin, in cea mai mare
parte ,de specificul domeniului de activitate`.
  
  Conform legislatiei locale in vigoare, dupa efectuarea lucrarilor de sapatura, reabilitarea stratului de
asfalt va fi facuta de catre DPC SA, administratorul drumurilor din oras. In urma sapaturilor de urgenta
extrem de numeroase din iarna trecuta, abia la mijlocul acestei veri, cei de la DPC au reusit sa `ajunga din
urma` lucrarile de interventie sub asfaltul de pe strazile Sibiului si sa reabiliteze asfaltul in trei zile de la
finalizarea interventiilor, dupa cum cere legislatia locala.
  
  
  Lista drumurilor
  
  Desi E.On Gaz a anuntat ca va incepe lucrari pe 84 de strazi, celor de la Primaria Sibiu le-au cerut
aprobare pentru inceperea lucrarilor de sapatura pentru 88 de strazi.
  
  1. D Anghel
  2. Z. Boiu
  3. Copernic
  4. O Goga
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  5. Garlei
  6. Horia
  7. Lomonosov
  8. Munteniei
  9. Macelaru
  10. P-ta Prahovei
  11. Rennes
  12. A. Saligny
  13. I. Sion
  14. Talmacel
  15. Tribunei
  16. Velceanu
  17. A. Vlaicu
  18. Brazilor
  19. Islazului
  20. Cindrel
  21. C. Negri
  22. Dobrogei
  23. Justitiei
  24. Poiana
  25. Scoala de Inot
  26. Hategului
  27. Laptariei
  28. Metalurgistilor
  29. Cibinului
  30. I. Pintilie
  31. Zidului
  32. Pulberariei
  33. Piata Cibin
  34. Turnului
  35. Selarilor
  36. Manejului
  37. Funarilor
  38. Blanarilor
  39. Dobrun
  40. L. Blaga
  41. C. Noica
  42. Vartopu
  43. N. Titulescu
  44. Spartacus
  45. Socului
  46. I Creanga
  47. V. Aaron
  48. A. I. Cuza
  49. Miraslau
  50. Eroilor
  51. Cernei
  52. Liliacului
  53. Garibaldi
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  54. Locomotivei
  55. Fochistilor
  56. Caltun
  57. Stefan cel Mare
  58. Teilor
  59. Gutuilor
  60. A.Iancu
  61. Noua
  62. Drumul Ocnei
  63. P. Maior
  64. E. Teodoroiu
  65. Elena Cuza
  66. Mozard
  67. Lamark
  68. H. Coanda
  69. Crinilor
  70. Gh. Doja
  71. Aldea Sandu
  72. Prometeu
  73. Albinelor
  74. Toamnei
  75. Egalitatii
  76. Bagdazar
  77. Petru Poni
  78. Tohan
  79. Zorilor
  80. Vanatorilor
  81. Crisului
  82. Ciocarliei
  83. Bujorului
  84. Muresului
  85. Gradina Zoo
  86. Parc sub Arini
  87. I.S. Bach
  88. Raului
  
  

Cuvinte cheie: turnul sfatului  primaria sibiu  alma  municipiul sibiu  piata cibin  vasile aaron  cindrel
sibiul  cibin  sub arini  poiana  just  bac  inot  strazi din sibiu  turn  strada vasile aaron  lucrarile de
reabilitare  administratia locala  proiecte  investitii  caseta  scoala de inot
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