
Johannis: \&quot;E.On intervine cu sapaturi dupa un program pe care il discutam in prealabil\&quot;
Episoade de genul celor in care proprietarii retelelor de distributie a gazului metan intervin cu lucrari de
reabilitare pe strazi recent reabilitate ar trebui sa dispara in viitor, a anuntat primarul Sibiului, Klaus
Johannis. Declaratia a fost facuta la deschiderea traficului pe strada Rennes, strada reabilitata integral
alaturi de strada Justitiei si o parte din strada Zaharia Boiu.
  Declaratia lui Johannis vine in contextul in care reprezentantii E.On Gaz pregatesc inlocuirea retelelor
de distributie `pe sute de strazi`. `Ne-am corelat investitiile, cel putin in cazul noilor strazi reabilitate sa
nu mai fie interventii. Bine, daca este vorba de interventii punctuale, de urgenta, acestea nu pot fi
prevenite. Dar chiar daca din exterior nu pare, restul lucrarilor pe care E.On le are in plan sunt corelate cu
planul nostru de investitii`, a declarat primarul Johannis.
  In cazul strazilor pe care administratia locala intervine in vederea unor reabilitari totale, iar investitiile
celor de la E.On sunt decalate, lucrarile comandate de Primarie se vor opri la stratul de binder. `Apoi vor
veni cei de la E.On Gaz, isi vor reabilita retelele, iar in zonele in care vor fi facute sapaturi va fi refacuta
fundatia si restul straturilor, pana la cel de binder. Numai mai apoi vom turna si stratul final, cel de
uzura`, adauga Johannis.
  
  6.500 de mp de carosabil si trotuare
  
  In cursul zilei de miercuri, primarul Sibiului a marcat finalizarea lucrarilor la strada Rennes, moment
care inseamna si finalizarea lucrarilor la strazile din zona, lucrari incepute la 1 iulie prin inchiderea strazii
Justitiei. Dupa reabilitarea acestei strazi, reprezentantii DPC au inchis tot pentru reabilitari strazile
Zaharia Boiu (pe portiunea cuprinsa intre Justitiei si Rennes) si strada Rennes. Aici, lucrarile au costat
peste 900.000 de lei, fara TVA. `DPC a turnat un nou strat asfaltic pe strada Rennes, aproape 2.800 de
metri patrati de carosabil si peste 1.400 de metri patrati de trotuare. Bordurile au fost schimbate pe
intreaga lungime a strazii care masoara 367 de metri. Lucrarile de reparatii pe strada Zaharia Boiu au
presupus de asemenea turnarea unui nou strat de asfalt pe carosabil pe o suprafata totala de 1.412 metri
patrati si pe trotuare pe o suprafata de 860 de metri patrati`, informeaza reprezentantii administratiei
locale.
  Pe ambele strazi au fost reamenajate alveolele pentru arbori.
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