Doua poduri din judet sunt gata

Podurile din localitatile Roandola si Iacobeni au fost finalizate, iar in aceasta perioada au fost semnate
contractele pentru noi lucrari la drumurile judetene, a anuntat ieri, in conferinta de presa, presedintele
Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea.
Receptia podului de la Iacobeni, de pe DJ 143, la km 21+ 700, a avut loc zilele trecute si desi termenul
de executie era de patru luni, lucrarea a fost finalizata de constructor, SC Drumuri si Poduri Mures, in
doar doua luni si 10 zile. Podul nou, care a fost dat in folosinta, are o lungime de 14 m si o latime de 11
m, partea carosabila fiind de 8,4 m, la care se adauga cate doua trotuare de 1,3 m, in comparatie cu podul
cel vechi care data din 1950 si care avea o lungime de numai 6 m, iar partea carosabila masura 3,5 m.
Investitia s-a ridicat la suma de 968.000 lei cu TVA.
La sfarsitul acestei saptamani, va avea loc o alta receptie, la podul de la Roandola, de pe DJ 143 A, la km
7+ 867, aflat pe raza comunei Laslea. Şi in acest caz, lucrarile executate tot de SC Drumuri si Poduri
Mures s-au finalizat in numai 80 de zile, fata de termenul de 4 luni prevazut in contract. Noul pod,
prevazut cu 10 coloane, cate 5 pe fiecare parte, are dimensiunile mai mult decat duble fata de podul care a
fost demolat si care data din 1909. Lungimea actualului pod este de 16,9 m, iar latimea de 12, 5 m, din
care 8,4 m reprezinta partea carosabila. Valoarea investitiei este de 1.664.239,96 lei cu TVA.

Noi lucrari la drumuri

in 30 octombrie s-a semnat ordinul de incepere a lucrarilor la DJ 104 G
Sacadate-Nucet-Cornatel-Rosia-Nou, iar in prezent asocierea de firme SC Euro Construct Trading 98 SRL
din Bucuresti si Terra Construct Sibiu lucreaza pe tronsonul Sacadate-Nucet, care masoara 7 km. Cei
18,86 km de drum dintre Sacadate si Nou au ca termen de finalizare sfarsitul anului 2015, iar valoarea
contractului de proiectare si executie se ridica la 13.403.788,90 lei fara TVA.
in continuare se lucreaza pe DJ 105 P, limita jud. Brasov - Arpasu De Sus - Cartisoara (pana la DN
Transfagarasan), inclusiv la podul din Arpasu de Sus. in intravilanul localitatii Arpasu de Sus s-a turnat
binderul, urmand ca la anul sa se toarne stratul de uzura. Lucrarile sunt executate de SC Geiger
Transilvania SA in asociere cu SC Constructii SA, iar termenul de finalizare este stabilit pentru sfarsitul
anului 2013.
in 1 noiembrie Consiliul Judetean a predat amplasamentul si a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pe
DJ 141 B Richis, intersectie DJ 141, inclusiv pod la Richis (in comuna Biertan), aici urmand ca SC
Comtram SA, in asociere cu SC Constructii SA, sa asfalteze 4 kilometri.
De asemenea, in cursul acestei saptamani se preda amplasamentul si pentru Modernizarea DJ 106 J:
intersectie DJ 106 A - Gura Raului - intersectie DJ 106 M, km 0+0.00-km 4+590, unde SC Florea Grup
SRL din Alba va asfalta 5 kilometri de drum.
Tot in cursul lunii noiembrie vor incepe lucrarile de construire a podului peste paraul Nou, pe DJ 105D,
km 9+450, Arpasu De Jos - Agnita, precum si la drumul Sasaus - Agnita, pe DJ 105 D (intrare
Sasaus-Chirpar-Vard-intrare Agnita) km 14 + 300 - km 31+ 508,96, unde, in decurs de trei ani, vor fi
asfaltati aproximativ 18 km de drum.
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Cuvinte cheie: richis chirpar rosia laslea agnita biertan cornatel iacobeni arpasu de sus roandola
sasaus arpasu de jos nucet bucuresti fagaras gura raului transilvania brasov proiectare ioan ioan
cindrea constructii sa consiliului judetean sibiu consiliului judetean geiger drumurile terra
transfagarasan cartisoara consiliul judetean consiliul presedintele consiliului judetean sibiu comuna sc
comtram sa mol comtram sa constructi comtram uta sacadate lulu comuna biertan fir time
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