
Lista de investitii pe 2011: strazi, Primaria veche, poduri, doua viaducte
Mai multe strazi din Sibiu vor intra in reparatii capitale, la fel si doua viaducte, se va construi podul peste
Cibin din dreptul strazii Neculce si se va proiecta un pod nou la Piata Cibin, dar vor incepe si lucrarile la
sediul vechi al Primariei, potrivit Listei obiectivelor de investitii pe anul 2011 finantate partial sau
integral de la bugetul local. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, va propune lista Consiliului Local, alaturi
de bugetul pe anul acesta, la sedinta ordinara de la finalul lunii. 
  
  
  Faurului, Turnului si Piateta Targul Pestelui 
  
  Unul dintre cele mai importante proiecte al Primariei este Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, care se
afla deja in stadiul de verificare a proiectelor tehnice, iar contractul va fi semnat anul acesta si vor incepe
lucrarile. 
  
  Din cele sase proiecte principale, trei vor incepe in 2011: modernizarea strazii Faurului, modernizarea
strazii Turnului si Piateta Targul Pestelui si modernizarea centrului de recuperare a copiilor cu handicap -
Aleea Streiu, nr 8. 
  
  Primaria a prevazut si sumele necesare pentru urmatoarele doua proiecte din PIDU: modernizarea strazii
9 Mai si modernizarea strazii Ocnei, care potrivit planului initial ar trebui sa inceapa tot in 2011. 
  
  Pe Lista de investitii sunt prevazute si 3 milioane lei pentru reabilitarea si extinderea Şcolii nr. 18, pentru
care Primaria a depus un proiect de finantare din fonduri europene. 
  
  
  Strazi modernizate 
  
  Exista 14 strazi ce se vor repara cu banii din prima transa primita din imprumutul de la BERD si din
economii din primul imprumut: Horea, Closca, Anghel Saligny, M. Sturza, Cimitirului, Agricultorilor,
Muncii, Anina, Moreni, Gh. Doja, Popovici Banateanu si I.L. Caragiale, si Smardan si Luarea Bastiliei. 
  
  Sunt alocate sume pentru o parte din strazile care s-au modernizat in 2010, dar si sume care sa acopere
proiectele tehnice pentru o serie de noi lucrari la zeci de strazi. 
  
  Primaria intentioneaza sa modernizeze si sistemul de semaforizare de la intersectia Pietei Unirii, cu
strada Cetatii si strada Tribunei, sa modernizeze sistemul de iluminat public in mai multe zone din oras. 
  
  Viaducte in santier 
  
  Doua viaducte din Sibiu vor intra si ele in reparatii. 
  
  Potrivit aceluiasi document, reabilitarea Viaductului de la Gara Mica ar urma sa coste 1 milion lei, bani
care vor fi alocati de la bugetul local. 
  
  Şi viaductul din Vasile Aaron ar urma sa intre in reparatii capitale, pentru care Primaria va aloca
400.000 lei. 
  
  Un pod in constructie si inca unul pe hartie 
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  Constructia noului pod pe strada Neculce este estimata la 5,7 milioane lei, fara TVA. 
  
  Lista de investitii cuprinde si studiile tehnice pentru constructia unui nou pod peste raul Cibin in dreptul
Pietei Cibin. Proiectele ar urma sa coste 400.000 lei, din care Primaria aloca o parte in 2011. 
  
  Primarul Iohannis a explicat ca lucrarile la podul din dreptul Pietei Cibin vor putea incepe doar dupa
finalizarea constructiei noului pod de la Neculce pentru ca deranjul in trafic sa nu fie prea mare. 
  
  Sediul vechi se face nou 
  
  Reabilitarea cladirii Primariei din Bulevardul Victoriei, unde a functionat administratia locala pana la
mutarea in sediul din Piata Mare, va incepe anul acesta, iar pentru lucrari sunt alocate 500.000 lei de la
bugetul local, in conditiile in care lucrarea intreaga este evaluata la 1,5 milioane lei. 
  
  Cladirea in care functioneaza acum, intre altele, starea civila si politia comunitara, ar urma sa aiba un
exterior complet renovat, dar si un acoperis nou, potrivit HCL din anul 2009, prin care s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici. 
  

Cuvinte cheie: piata mare  strada cetatii  bulevardul victoriei  piata cibin  strada tribunei  santier  vasile
aaron  raul cibin  sibiul  cibin  iasi  fonduri europene  strazi din sibiu  cimitir  primarul sibiului  aga  berd
administratia locala  reparatii  proiecte  lucrare  iluminat  investitii  finantare  politia comunitara  mita  pre
obiective  klaus iohannis  iluminat public  starea civila
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