
Iohannis a redeschis strada Justitiei dupa reabilitari
Circulatia pe strada Justitiei din Sibiu a fost redeschisa ieri, in prezenta primarului Sibiului, Klaus
Iohannis, dupa lucrari ample de reabilitare, care au durat o luna de zile.
  
  Primarul Sibiului a spus ca reabilitarea strazii s-a facut intr-un timp scurt, avand in vedere amploarea
lucrarilor. Infrastructura a fost refacuta exact la dimensiunile existente pana acum, dar calitatea strazii
este mult mai buna.
  
  "Pe strada Justitiei au intervenit, in numeroase randuri, societatile detinatoare de retele si de aceea s-a
impus o refacere putin mai ampla a carosabilului, dar si a trotuarelor. Sunt multumit de cum arata aceasta
strada in urma reabilitarii. Vom interveni in aceeasi maniera si pe strazile Rennes si Zaharia Boiu, in
perioada urmatoare ", a spus primarul Sibiului.
  
  Lucrarile au inceput in luna iulie, strada a fost sapata, pe intreaga suprafata, de 2.538 de metri patrati, a
fost completata cu piatra sparta si ulterior au fost turnate straturile de asfalt.
  
  Trotuarele au fost marginite cu borduri noi, au fost rebetonate si reasfaltate, iar zonele verzi au fost
delimitate, nivelate si va fi plantat gazon. in plus, 54 de locuri de parcare au fost marcate pe aceasta
strada.
  
  DPC, societatea care a realizat lucrarea, a decolmatat si paraul Trinkbach, pe portiunea care traverseaza
strada si a refacut betonul si asfaltul pe podul care trece peste parau.
  
  intreaga investitie a fost de aproximativ 700.000 lei plus TVA.
  
  
  
  Zona de evitat
  
  
  
  Traficul in aceasta zona va fi in continuare aglomerat din cauza lucrarilor de reabilitare a strazilor, in
conditiile in care acum se lucreaza pe str. Zaharia Boiu si pe strada Rennes, unde vor avea loc acelasi gen
de interventii, refacerea carosabilului, a trotuarelor, a parcarilor si a zonelor verzi.
  
  Tot in aceasta zona, si strada Şcoala de inot a fost refacuta, la inceputul verii, dupa ce carosabilul si
trotuarele au fost stricate in urma interventiilor la retele.
  
  La redeschiderea strazii Justitiei au fost si viceprimarul Sibiului, Virgil Popa, directorul DPC, Gheorghe
Lazar si reprezentanti ai serviciilor specializate din cadrul Primariei.
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