
Asfalt proaspat pe drumul principal al comunei
Zilele trecute, societatea ce executa lucrarile de modernizare si reabilitare a Drumului Judetean 105 P
(limita judet Brasov - Arpasu De Sus - Cartisoara - conexiune cu Drumul National 7 C Transfagarasanul)
a finalizat etapa de aplicare a primelor straturi de asfalt pe tronsonul de drum din intravilanul comunei
Cartisoara. Conform informatiilor furnizate de primarul Dorin Magda, investitia Consiliului Judetean
avanseaza destul de bine, astfel ca, nu peste foarte mult timp, circulatia in zona se va desfasura in conditii
mult mai bune. "Au fost turnate primele doua straturi de asfalt pe toata lungimea drumului din
intravilanul localitatii (de la legatura cu DN 7 C, pana la iesirea din sat spre Arpasu de Sus), iar podurile
vechi, peste raul Balea si paraul Seaca, au fost daramate, fiind create doua poduri provizorii, care sa
permita circulatia in zona. Urmeaza lucrarile de refacere a acestor poduri, iar la final, turnarea stratului de
uzura si aplicarea marcajului pe drum. Drumul este cel mai important din comuna deoarece face legatura
cu drumul national, ajunge pe la Caminul Cultural, scoala, primarie si duce la iesirea spre Arpasu de
Sus", ne-a informat primarul din Cartisoara.
  
  DJ 105 P este modernizat si reabilitat de catre Consiliul Judetean Sibiu, acest tronson fiind inclus in
programul de pietruire si reabilitare aprobat prin HG 577/97. Pe teritoriul judetului Sibiu, tronsonul de
drum judetean are o lungime de 7,42 km. Aceasta investitie a fost absolut necesara, in conditiile in care
scurgerea apelor era deficitara. Ca urmare a stagnarii apei pe drum, a traficului greu si a fenomenului de
inghet-dezghet, tronsonul s-a degradat , in ultimii ani utilizarea sa fiind destul de dificila.
  
  Prin modernizarea acestui drum se face legatura dintre DN 7 C si DN 1, prin zona turistica. Astfel
turistii pot ajunge la Balea Lac, prin Cartisoara, dinspre judetul Brasov. Tot pe acest drum se poate ajunge
mai usor in zona turistica Arpasu- Arpasel sau la manastrirea de la Cartisoara.
  
  Drumul judetean a fost asfaltat intre localitati in cursul anului 2011, iar anul trecut s-au executat
reabilitarea si modernizarea acestuia in satul Arpasu de Sus.
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