
Investitii in infrastructura
in 2008 au continuat lucrarile de reparare incepute in anii precedenti pe zece strazi, au fost demarate
lucrari pe 37 de strazi si au fost reparate o parte din strazile din cartiere.

 Lucrarile incepute in anul 2007 si terminate anul trecut au fost pe Vasile Aaron, Alpinismului, Negoiu,
Moldoveanu, Mihail Kogalniceanu, Urlea, Badea Cartan, James Watt, Micu Klein si Ioan Budai
Deleanu.
 in luna martie 2008 au fost atribuite contractele pentru reabilitarea a inca 19 strazi situate in cartierul
Lazaret, Gara Mica si Turnisor: Simion Barnutiu, Caprioarelor, Cerbului, Crizantemelor, Democratiei,
Lutului, Patriotilor, Frigoriferului, Seceratoarelor, Semanatoarelor, Cezar Bolliac, Heinrich Heine, Iuliu
Maniu, Nicovalei, Solidaritatii, Vulcan, Emil Zola, Verzariei si Pomicultorilor.

 Au fost demarate anul acesta si lucrarile pe un pachet format din cinci strazi, care cuprinde Progresului,
Praga, serpuita, Alecu Russo si Decebal. Au fost organizate proceduri de licitatie si pentru Turnisorului,
E. A Bielz, Movilei, Nicolae Iorga, Siretului, Aleea Calaretilor, Litovoi Voda, Dragalina, Rusciorului,
Xenopol si Viitorului. Acestea vor intra in santier in 2009, pentru refacerii suprafetei carosabile si pentru
reabilitarea retelelor de apa si canalizare.

 11,3 milioane de lei au fost alocati lucrarilor de viabilizare in Cartierul Tineretului. Antreprenorul
general al lucrarii, SC Energie Termica SA a amenajat drumurile de acces si a introdus retelele de apa si
canalizare, iar furnizorii de gaz si electricitate au introdus retelele proprii. in prezent, se primesc cererile
de bransare la aceste retele.

 in 2008 au demarat de asemenea doua lucrari foarte importante pentru extinderea canalizarii in cartierele
Gusterita si Turnisor. Lucrarile din cadrul acestui contract sunt finantate cu fonduri ISPA si au ca termen
de finalizare ianuarie 2009 (inclusiv modernizarea statiei de pompare a apei).
 in 2008 municipalitatea, prin intermediul SC DPC SA a realizat lucrari de reabilitare a aleilor dintre
blocuri si crearea sau reconfigurarea locurilor de parcare. SC DPC SA a realizat astfel de lucrari in
cartierele Hipodrom, Tilisca, strand II, Valea Aurie, Vasile Aron, Terezian. Primele doua zone care au
fost finalizate sunt Gara Mica si Aleea selimbar. Aceste lucrari fac parte dintr-un plan mai amplu de
reconfigurare a cartierelor sibiene pe care municipalitatea l-a demarat inca din 2007.

 SC DPC SA a efectuat lucrari pe o serie de strazi din cartierul strand II, cartierul Tilisca, strada
Alpinismului, Targul Vinului, Alexandru Vlahuta, Raului, Costache Negruzzi, Barbierilor, selarilor,
Victor Tordosan, Independentei, Luptei si drumul care face legatura dintre cartierul Valea Aurie si
Gradina Zoologica. Societatea a reparat mai ales strazile de pe traseul traficului greu, anume Cristianului,
Avrig, Argesului si Calea Poplacii, Raului, Metalurgistilor.

 Au fost create peste 1.100 locuri de parcare in Cazarma 90 (205), Bulevardul Corneliu Coposu (80),
strada Vasile Aron (187), Aleea selimbar (205), Filarmonicii (51), strada Rahovei (100), Calea
Dumbravii (153), Valea Mare (19), Korsakov (18), zona Casei de Cultura a Sindicatelor (43), strada
Independentei (30), strada Negoi (40), Victor Tordosan (20).

 Proiectul de realizare a unei piste pentru biciclisti va continua si anul acesta. in prezent aceasta masoara
peste 3000 metri.
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