
Gusterita are gata 90 la suta din canalizare
Lucrarile de introducere a canalizarii in cartierul Gusterita au ajuns aproape de final. Totodata, in
Turnisor, reparatiile la strada Bielz merg intr-un ritm destul de lent.

 Sistem Yapi a introdus in proportie de 90 la suta canalizarea in cartierul Gusterita. Prezent pe santier,
primarul Klaus Iohannis a dispus refacerea suprafetei carosabile pe strada Podului, cat si curatarea
rigolelor de scurgere a apei pluviale. Societatea DPC a inceput, la sfarsitul saptamanii trecute, aceasta
actiune. Stratul de binder a fost deja asternut pe toata lungimea strazii, de aproape 1.600 metri. in
prezent, echipele lucreaza la aducerea la cota a caminelor de vizitare. „Am dispus sa se execute aceste
lucrari pentru a crea conditii de trafic mai bune in zona. Strada Podului este una destul de tranzitata. in
paralel, echipele de lucru ale DPC lucreaza pe strada Treboniu Laurian, unde lucrarile sunt mult mai
ample. Pe aceasta strada va fi frezat asfaltul existent si va fi asternut un nou strat de binder si de uzura. 

 De asemenea, vor fi inlocuite bordurile si reabilitate trotuarele. Chiar daca nu sunt foarte ample, lucrarile
de pe strada Podului si Treboniu Laurian sunt foarte importante pentru locuitorii din zona ", a declarat
Klaus Iohannis.

 Primarul a mers, in aceasta saptamana, pe santierul deschis pe strada E. A. Bielz. Aici nu vor mai exista
retele aeriene. Momentan, echipele de lucru ale constructorului introduc cablajele de telefonie, tv si
internet in subteran, la fel si detinatorul retelei de electricitate. „Cu toate ca lucrarile se misca mai incet pe
aceasta strada, consider ca lucrarea suplimentara aparuta, aceea de coborare a cablurilor electrice in
subteran, este una foarte importanta. in felul acesta strada va fi modernizata si vom evita viitoare
interventii in asfaltul proaspat asternut ", a explicat Iohannis. SC Comtram SA, antreprenorul general al
lucrarii, va incepe, pana la sfarsitul lunii, sa monteze noile borduri si sa astearna straturile rutiere. „inteleg
ca sibienii isi doresc ca aceste lucrari sa fie facute foarte repede, dar din motive tehnice nu poate fi asa. ii
asigur, in schimb, ca ele vor fi facute si ca la final vor fi multumiti ", a declarat primarul, joi, intr-o
conferinta de presa.
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