
Calea Surii Mari a fost reabilitata
Lucrarile pe care Primaria Sibiu le-a facut in zona Calea Şurii Mari - Drumul Ocnei au fost incheiate ieri
oficial, in prezenta primarului Klaus Iohannis, aceasta fiind una dintre cele mai circulate cai de acces in
Sibiu si o legatura cu centura ocolitoare a Sibiului.
  
  "Reconfigurarea acestei zone a fost foarte importanta deoarece ea va fi una dintre legaturile cu centura
ocolitoare. in plus, aici se contureaza o noua zona comerciala, iar Piata Obor se pare ca este foarte
solicitata " a declarat Klaus Iohannis.
  
  Pe Calea Şurii Mari, dupa introducerea retelei de canalizare pe portiunea dintre strada Caprioarelor si
Petrom si a retelei de apa care alimenteaza comuna Şura Mare, carosabilul a fost distrus intr-o proportie
destul de mare, motiv pentru care a trebuit refacut. A fost turnat asfalt pe 9.969 de metri patrati de
carosabil si peste 1.000 de metri patrati de trotuare.
  
  Şi pe portiunea dintre viaductul Gara Mica si sensul giratoriu din dreptul magazinului OBI, a fost turnat
un nou strat de uzura. 
  
  in intersectia dintre Drumul Ocnei si Calea Şurii Mici a fost amplasat un sens giratoriu realizat
provizoriu din elemente de plastic, iar Iohannis spune ca daca se va dovedi util, va fi realizata lucrarea
definitiva. 
  
  Au fost amenajate si doua noi statii de transport public in comun prin crearea unor alveole si marcarea
lor corespunzatoare, traseele de transport in comun fiind prelungite pana catre magazinul OBI.
  
  Pe Drumul Ocnei a fost reabilitata reteaua de canalizare pluviala, au fost refacute carosabilul si
trotuarele si au fost create locuri de parcare, valoarea totala a contractului pentru reparatia si
reconfigurarea Caii Şurii Mari si a Drumului Ocnei fiind de 1,5 milioane lei.
  
  in plus, au fost create 192 de locuri de parcare pe Calea Şurii Mari si pe Drumul Ocnei pentru a deservi
institutiile si punctele comerciale care functioneaza in aceasta zona si pentru a ordona modalitatea de
parcare.
  
  La evenimentul de ieri au participat si cei doi viceprimari, Astrid Fodor si Virgil Popa, si reprezentanti
ai constructorului, firma DPC.
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