
Iar santier pe Rahovei
Calea Rahovei se afla iar sub asediul escavatoarelor. In 2004 s-a refacut carosabilul pana la Piata, iar
acum se lucreaza pe tronsonul dinspre Calea Cisnadiei.
  
  Desi reabilitata cu doi ani in urma, pentru traficul greu, Calea Rahovei se afla, de saptamana trecuta, din
nou sub asediul escavatoarelor. Motivul: continuarea lucrarilor, insa pe un nou tronson, dintre Piata
Rahovei si Calea Cisnadiei.
  
  Retele noi de utilitati 
  
  Antreprenor principal este firma Strabag SA, care a acordat in subantrepriza lucrarea firmei Geiger.
Pentru a nu fi necesare interventii ulterioare, Electrica SA si Apa-Canal au inlocuit retelele proprii. "A
fost deja finalizata reteaua de apa si canalizare si s-a incheiat procesul de asezare a cablurilor electrice",
spune Daniela Costa, din cadrul Biroului de Relatii cu Presa al Primariei. Zilele acestea se finalizeaza si
inlocuirea bordurilor si frezarea vechiului asfalt, pentru a se asterne noul covor asfaltic. 
  
  Lucrarile de reabilitare a Caii Rahovei fac parte din programul municipalitatii pentru imbunatatirea
calitatii drumurilor si a transportului public din trei cartiere. Programul este finantat printr-un imprumut
BERD si acopera lucrari pe 36 de strazi.
  
  Acum doi ani
  
  In urma cu doi ani, Primaria realiza pe Calea Rahovei una dintre cele mai ample lucrari de reabilitare.
Campania de asfaltare pe strazile cu trafic greu a inceput in aprilie 2004, Calea Rahovei fiind finalizata si
data in folosinta in septembrie, acelasi an. Era vorba, atunci, de tronsonul dintre Piata Rahova si
Bulevardul Vasile Milea.
  
  Pe strazile cu trafic greu s-a decis aplicarea unui covor asfaltic in grosime de 16 centimetri, conform
unor solutii tehnice avizate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale. Lucrarile au
constat in turnarea unui pachet de straturi asfaltice, cu folosirea unor materiale geosintetice, care dau o
durabilitate sporita, asigurand ranforsarea sistemului rutier, sporirea capacitatii portante si refacerea
sistemului de rulare.
  
  Primarul Klaus Johannis a anuntat ca traficul greu va reveni in curand la vechiul traseu, adica pe Calea
Rahovei, moment in care vor incepe reparatiile pe Bulevardul Mihai Viteazu, extrem de degradat acum,
din cauza masinilor de mare tonaj.
  
  Goana dupa locuri de parcare
  
  Sibienii care locuiesc in zona au aflat, cu cateva zile inainte de inceperea lucrarilor, ca vor trebui sa isi
gaseasca alte locuri pentru a-si parca masinile. Prin bilete lipite pe panouri, la colturile blocurilor situate
de-a lungul strazii, se anunta ca pe Calea Rahovei incepe un nou santier. Cetatenii erau rugati sa elibereze
parcarile si carosabilul, pentru ca firma executanta sa poata lucra.
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