
Drumul spre barajul de la Racovita va fi asfaltat
Consiliul Judetean Sibiu a demarat licitatia pentru asfaltarea drumului care face legatura intre barajul 
Racovita si DJ 105 G pe malul drept al Oltului, in lungime de 1,8 kilometri. 
  
  Valoarea estimata a proiectarii si executiei lucrarilor este de 3.186.510 lei fara TVA, iar durata
contractului este de 7 luni, din care o luna pentru proiectare si 6 luni pentru executie, garantia acordata
lucrarii fiind de 2 ani.
  
  Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru data de 5 martie 2013, ora 9, urmand ca la ora 10
sa aiba loc deschiderea ofertelor, se arata intr-un comunicat al Consiliului Judetean.
  
  Investitia presupune modernizarea drumului si consolidarea malului drept al raului Olt.
  
  "in urma intalnirii pe care am avut-o in luna octombrie 2012 cu conducerea Hidroelectrica Bucuresti,
ne-am angajat ca vom solutiona in regim de urgenta executia acestui drum judetean care face legatura
intre orasul Talmaciu - comuna Racovita si orasul Avrig, avand in vedere ca podul peste raul Olt, cu
durata normala de functionare depasita, va fi demolat ", spune presedintele Consiliului Judetean Sibiu,
Ioan Cindrea.
  
  Acum, drumul este pietruit si se afla intr-o stare avansata de degradare. Latimea partii carosabile este de
aproximativ 4 m, santurile lipsesc, ceea ce face ca apa sa stagneze pe partea carosabila, accentuand si mai
mult starea de degradare. in timp s-au format gropi si fagase, iar circulatia autovehiculelor se desfasoara
greu, viteza maxima fiind de 30 km/h. 
  
  Pentru a putea extinde drumul in conditii de securitate pentru autovehicule, din cauza faptului ca spatiul
exis- tent este limitat, sunt necesare lucrari de consolidare, prin consola din beton armat fundata pe
micropiloti, pe partea stanga a drumului. Micropilotii sunt dispusi pe doua randuri, la distanta de 1,5 m
transversal si 1 m longitudinal, lungimea lor fiind de 6 m.
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