
Amintiri din Sibiu - Calea Turnu Rosu
Vechiul nume al actualului bulevard era Calea Turnu Rosu. Structura sa, trama sa, alinimantul sau era
diferit in acel moment, deoarece strada pornea din apropierea vechilor ziduri ale cetatii dar avea traseul
actualei strazi a Revolutiei iar apoi se continua pe cursul care il are si astazi din locul de intalnire cu
actuala strada Oituz. In acel moment in zona blocurilor si a politiei erau constructii ale armatei, la inceput
a celei austro-ungare iar apoi a celei romanesti.

 In anii 70 administratia locala a pornit o serie de proiecte menite a rezolva situatia locativa a orasului,
avand in vedere marea crestere a populatiei precum luand in seama si noile ideologii in materie
arhitecturala.
 In acel moment, terenul armatei fusese deja preluat de administratia locala, aliniamentul strazii fiind
modificat asa cum il recunoastem si noi astazi. Blocurile de pe partea stanga a bulevardului (dinspre zona
centrala) erau deja constuite.

 Bulevardul primise deja noul nume, „Gheorghe Gheorghiu Dej ", nume ce va rezista pana la Revolutia
din 1989 cand a fost schimbat cu „gral Vasile Milea ", poate nu tocmai cel mai corect nume si poate nu
cel mai propice pentru aceasta artera esentiala a orasului. Speram ca in viitor o personalitate a orasului sa
denumeasca strada. Poate Cioran merita mai mult decat o jumatate de strada.
 La sfarsitul anilor 70 se va incepe construirea noilor blocuri, atat cele din zona politiei cat si blocurile
plomba din dreapta bulevardului. Si in dreapta existau blocuri din prima etapa de amenajare a zonei, ne
referim la cele perpendiculare cu cele cinci blocuri plomba. De asemenea inca de la inceputul deceniului
al 8-lea se va ridica primul bloc de zece etaje din Sibiu, referindu-ne la blocul turn de la intersectia
bulevardului cu Calea Dumbravii.

 Ultima constructie din aceasta zona va fi construita la sfarsitul deceniului trecut, fiind astazi sediul unei
societati de asigurari. Razvan Pop, istoric

Cuvinte cheie: istoria sibiului  atractii turistice sibiu  obiective turistice sibiu

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/istoria+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/atractii+turistice+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/obiective+turistice+sibiu

