
Cartierul Vasile Aaron intra cu totul in reparatii
Primul cartier de blocuri din Sibiu a intrat de ieri, oficial, in reabilitare completa, primele lucrari care se
fac aici fiind cele de inlocuire a retelelor de apa si canalizare.
  
  "Dupa ce se vor termina in cartierul Vasile Aaron aceste lucrari de apa si canalizare, vom trece la
reabilitarea intregului cartier, aleile dintre blocuri, parcarile, locurile de joaca", a explicat ieri, primarul
Sibiului, Klaus Iohannis, adaugand ca lucrarile vor continua pe tot parcursul lui 2013, iar restul
cartierelor sibiene vor avea si ele parte de acelasi tip de lucrari, in urmatorii ani.
  
  Pentru anul acesta au fost alocati 1,2 milioane lei din bugetul local pentru reabilitarea carterului, iar
restul sumei va fi alocata in bugetul pe 2013.
  
  Klaus Iohannis spune ca lucrarile la strazi si alei vor fi facute de DPC in baza comenzilor pe care le va
da Primaria Sibiu, pe masura ce se finalizeaza lucrarile la retele.
  
  Retele pentru 50 de ani
  
  Primele lucrari care au inceput ieri la retelele de apa si canalizare de pe strada Iezer fac parte din
contractul mare " Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu si comuna
Şelimbar " a carui valoare este de 48,74 milioane lei, contract cu finantare europeana al societatii Apa -
Canal.
  
  Lucrarile de pe strada Iezer vor fi finalizate in aproximativ trei saptamani, primul tronson, cel dintre
strada Semaforului si jumatatea strazii, fiind inchis traficului timp de doua saptamani. 
  
  Pana la jumatatea anului viitor se vor inlocui peste 4 kilometri de retele si se vor face peste 300 de
bransamente in cartier, a explicat directorul Apa-Canal, Mircea Niculescu.
  
  Strazile pe care se intervine sunt Aleea Şoimului, Iezer, Şoimului, Şureanu, Aleea Negoveanu, Valea
Frumoasei, Muncel, Negoveanu, Oasa, Oncesti-Valea Frumoasei, Şteflesti, Oncesti.
  
  Niculescu spune ca retelele care sunt inlocuite au o vechime de peste 20 de ani, sunt depasite din punct
de vedere al rezistentei, iar noile retele sunt garantate ca vor rezista 50 de ani.
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