
Iarna prinde Sibiul in santier
Municipalitatea are deschise santiere in tot orasul, in special in zona istorica si pe strazi. Primarul Klaus
Johannis este multumit de cum se lucreaza pe strada Nicolae Balcescu, dar in acelasi timp sustine ca
reamenajarea noului sediu al Primariei sta mai mult pe loc. Potrivit acestuia, vina apartine
constructorului.
  
  "Pe santierul Podul Garii se lucreaza la asezarea hidroizolatiei. S-au acoperit cu memebrana
hidroizolanta aproximativ 300 de metri patrati la capatul podului situat inspre cartierul Gusterita. In
paralel se lucreaza la finisarea platformei de beton pe celelalte tronsoane pentru a pregati asternerea
hidrolizolatiei. De asemenea, s-au inceput si lucrarile ce tin de fundatia podului, in capatul situat inspre
oras. Stalpii pe care va fi amplasat iluminatul public au fost deja achizitionati si se lucreaza in continuare
la montarea lor. In jur de 50 la suta dintre acestia sunt deja amplasati in teren. Sper ca vremea sa nu ne fie
impotriva, cum a fost in ultimele zile", sustine Johannis. 
  Urmatoarea etapa este amplasarea retelei de contact pentru troleibuze, lucrare programata sa inceapa in
aproximativ doua saptamani. 
  
  Balcescu este in grafic
  Klaus Johannis este multumit de cum se lucreaza pe "Corso" si asteapta ca si alti constructori sa ia
exemplu. "Pe strada Nicolae Balcescu lucrarile la retelele de apa si canalizare au ajuns in zona Farmaciei
24, iar reteaua de gaz a fost finalizata pana in zona Cinematografului Pacea. SC Electrica SA va incepe
lucrarile de inlocuire a cablajelor in aproximativ doua saptamani", spune primarul. 
  
  Piata Mare, pavata 70 la suta
  In Piata Mare lucrarile de asternere a pavajului de piatra cubica s-au executat pe aproape 70 la suta din
suprafata prevazuta. In Piata Mica lucrarile continua cu excavatii si realizarea sistemului de drenaj al
pietei, iar in Piata Huet s-a inceput deja asternerea pavajului in curtea bisericii, unde lucrarile de structura
au fost deja finalizate. Pavajul a fost asternut aici in proportie de zece la suta. In exteriorul curtii bisericii
se continua lucrarile de excavare.
  
  Primaria "in pericol"
  Si lucrarile la sediul nou al Primariei continua. Pana acum, insa, 
  nu sunt gata decat lucrarile de montare a lunetelor, invelitorilor si veluxurilor. Dupa incheierea acestor
operatiuni mansarda va fi pregatita pentru parchetare. La etajele I si II ale cladirii se lucreaza la montarea
instalatiei de ventilatie, iar la parterul cladirii sunt in plina desfasurare lucrarile pentru amplasarea
rigipsului pe tavan. La cupola care acopera curtea interioara au fost, deja, finalizate lucrarile de acoperire
cu sticla. "Se lucreaza si la exteriorul cladirii prin zugravirea fatadei exterioare dinspre Piata Mica. Cu
toate acestea nu sunt multumit de cum se misca oamenii de pe santier. De vina este constructorul, care
daca nu termina lucrarea la termenul stabilit va fi obligat sa achite penalitati", aduaga primarul.
  
  Asflat pe strada
  Pe strada Semaforului lucrarile continua pe toate tronsoanele. In sensul giratoriu de la intersectia cu
strada Stefan cel Mare s-a turnat deja stratul de binder, iar in partea sensului giratoriu situata spre iesirea
catre Agnita a fost turnat stratul de uzura. Pe strada Alexandru Odobescu s-au finalizat lucrarile pana la
intersectia cu strada Mos Ion Roata. In plus, este in lucru si  intersectia cu strazile Masarilor si Targul
Pestelui. Pe tronsonul I al strazii Tribunei s-au terminat lucrarile de betonare a trotuarelor. Urmatoarea
etapa este aceea de asfaltare a acestora, in functie de conditiile meteorologice. Pe tronsonul II al strazii
Tribunei, intre strada Mitropoliei si Konrad Haas, se circula normal, iar pe strada Stefan cel Mare s-au
finalizat lucrarile de betonare a trotuarelor pe tronsonul dintre strazile Balea si Negoiu.
  "Se continua si lucrarile din Zona Industriala Vest. In prezent, muncitorii lucreaza la drumul dintre RAR
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si Fabrica de Medicamente Polisano, drum care asigura accesul pana in Drumul National 1", precizeaza
edilul sef.
  
  Marian CRACIUN
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