
Cum isi pregateste Primaria santierele
Cateva strazi importante din Sibiu si doua viaducte, unul ce va fi reparat integral, iar altul ce va fi
construit intr-o zona noua, sunt acum in perioada de licitatie, pentru ca odata ce vremea se incalzeste
constructorii sa poata incepe santierele.
  
  " in prezent, sunt in curs proceduri de licitatie pentru modernizarea a 14 strazi, constructia viaductului
Calea Şurii Mici - Kogalniceanu si reparatiile capitale la viaductul Vasile Aaron. Toate aceste lucrari
insumeaza costuri estimate prin studii si proiecte tehnice de peste 75.000.000 lei. Etapa de contractare a
lucrarilor de executie prin licitatie publica este una de durata si de aceea am dispus inceperea acestor
proceduri din timp pentru ca lucrarile sa inceapa in primavara. Ofertele pentru acestea se afla in evaluare
si speram sa atribuim cea mai mare parte din contracte pana la sfarsitul lunii martie 2014 " a declarat
primarul Sibiului, Klaus Iohannis in conferinta de presa.
  
  Lucrarile de modernizare pentru pachetul de strazi din zona Turnisor - Piata Cluj au fost scoase la
licitatie la jumatatea lunii octombrie 2013, ofertele depuse fiind in prezent in evaluare. Valoarea estimata
a lucrarilor de modernizare a strazilor Arad, Kiev si Deva este de 4.590.032 lei. 
  
  Ofertele depuse pentru lucrarile de modernizare a pachetului de strazi din zona Poplacii - Centru -
Gusterita sunt de asemenea in evaluare. Costul estimat al lucrarilor de pe strazile Tribunei, Revolutiei,
Arhivelor, D.D. Rosca si Piata Talmaciu este estimat la 7.755.701 lei.
  
  Lucrarile de modernizare pe alte patru strazi - Magheranului, Calea Gusteritei, Macaralei si Otelarilor -
au fost scoase de asemenea la licitatie la sfarsitul lunii octombrie 2013, ofertele putand fi depuse pana la
sfarsitul lunii ianuarie 2014. Costurile estimate pentru acest pachet sunt de 22.429.592 lei, finantarea
provenind din fonduri structurale. 
  
  Lucrarile de modernizare a strazilor Abrud si Bagdasar sunt de asemenea in curs de contractare.
Valoarea estimata a acestora este de 3.575.629 lei. Ofertele depuse se afla in evaluare de la jumatatea
lunii noiembrie 2013.
  
  
  
  Viaducte de 36 milioane lei
  
  
  
  Doua viaducte din Sibiu vor insemna unele din cele mai mari lucrari de anul acesta si sunt si ele in
licitatie publica.. Una dintre proceduri prevede construirea unui viaduct care sa lege cartierul Ţiglari de
zona Calea Şurii Mici - viaductul Calea Şurii Mici - Kogalniceanu. Aceste lucrari au fost estimate la o
valoare de 29.487.392 lei, finantarea provenind din fonduri structurale. Cea de-a doua procedura se refera
la reparatia capitala a viaductului Vasile Aaron, ofertele aflandu-se in evaluare din data de 3 decembrie
2013. Valoarea estimata a acestor lucrari este de 6.885.428 de lei, proiectul presupunand si reconfigurarea
intersectiilor pe care le leaga viaductul si reamenajarea sistemului de iluminat public in aceasta zona.
  
  De mai mici dimensiuni, este procedura de achizitie pentru serviciile de intretinere a iluminatului public
din Sibiu pentru anul 2014, valoarea estimata a acestui contract fiind de 559.679 lei.
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