
Liber pe Rusciorului
Primul tronson al strazii Rusciorului, complet reabilitat, a fost deschis ieri circulatiei, in prezenta
primarului Klaus Iohannis, a viceprimarului Virgil Popa si a reprezentantilor firmelor care au lucrat in
zona. 
  
  "Strada a fost in santier timp de doi ani, a fost o lucrare complicata, pana la urma", a spus Iohannis
adaugand ca, pe langa ceea ce se vede, respectiv trotuarele, spatiile verzi si asfaltul refacute, sunt multe
lucrari "ascunse", cele la retele, care au fost complet inlocuite. 
  
  Pe o suprafata de aproximativ 15.000 metri patrati, s-a refacut carosabilul in regim de trafic greu,
trotuarele au fost prevazute cu rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor. 
  
  Lungimea intregului sector de drum reabilitat, de la intersectia strazii Raului pana la intersectia cu strada
Lunga, este de 760 de metri. 
  
  Doua giratorii
  
  Pentru fluidizarea traficului rutier s-au construit doua sensuri giratorii, unul la intersectia cu strada
Raului si un altul la intersectia cu strada Lunga si au fost amenajate 120 de locuri noi de parcare. 
  
  Au fost refacute retelele de transport si distributie a apei potabile, dar si cele de gaze naturale, iar
contractul pentru reabilitarea retelelor de apa si a carosabilului a fost atribuit prin licitatie publica
deschisa societatii Energie Termica, in asociere cu Geiger SRL. 
  
  Valoarea contractului pentru ambele tronsoane de strada (primul tronson - de la intersectia strazii Raului
cu strada Lunga si al doilea tronson - de la intersectia strazii Lunga cu strada Eschile) este de
7.321.279,66 lei (inclusiv TVA), iar ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat in 10 martie 2009. 
  
  Urari pentru primar
  
  O sibianca a asistat de pe margine la inaugurarea de ieri, iar la un moment dat s-a apropiat de primarul
Klaus Iohannis si i-a multumit pentru tot ce face pentru Sibiu. 
  
  "Va doresc viata lunga si putere de munca, multumim pentru tot", a spus femeia, care probabil locuieste
pe strada proaspat refacuta. 
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