
De doua ori mai multi bani  pentru intretinerea strazilor din Sibiu
Fara trafic greu prin oras si cu un trafic de tranzit redus la o treime, Sibiul va beneficia de o cantitate
aproape dubla de reparatii ale strazilor in acest an, fata de 2010. Dincolo de licitatiile recent lansate pentru
reabilitarea unor pachete de strazi din oras, administratorul drumurilor municipale, SC Drumuri si
Prestari Constructii SA, a primit din partea primariei un buget de 15,5 milioane de lei (fata de 8,7
milioane de lei, alocati anul trecut). Sumele sunt destinate serviciului de intretinere si reparatii strazi si
siguranta circulatiei.
  
  Printr-un act aditional la contractul de concesiune a unor lucrari publice, SC DPC va primi sume marite
pentru intretinerea drumurilor, dar micsorate pentru lucrarile tehnico-edilitare din cartierul Strand II, unde
mai sunt alocate in acest an 100.000 de lei (825.000 de lei in 2010). Sume in crestere sunt prevazute a fi
cheluite prin intermediul DPC in cartierul Tilisca, zona pentru care anul trecut au fost alocate aproape
670.000 de lei. Anul acesta, sumele pentru cartierul Tilisca sar de 2,25 de milioane de lei.
  
  Tot o crestere importanta este consemnata si in cazul sumelor alocate pentru cea de-a doua etapa de
viabilizare a extinderii Zonei Industriale Vest. Proiect finantat din banii orasului cu putin peste 300.000
de lei in 2010, anul acesta va beneficia de aproape 1,5 milioane de lei.
  
  Cresterile de bugete alocate de administratia locala, cu aprobarea Consiliului Local, pentru lucrarile de
intretinere a orasului nu sunt inregistrate si in cazul SC Energie Termica, instutie care, de cativa ani si-a
extins obiectul de activitate, primind lucrari de constructii de retele de la Primaria Sibiu. Astfel, pentru
Energie Termica este alocata aceeasi suma ca si anul trecut: 4,97 de milioane de lei, cu destinatia
`viabilizare Cartierul Tineretului`.
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