
Magheranului, Gusteritei, Macaralei si Otelarilor se modernizeaza cu bani europeni
Strazile Magheranului, Gusteritei, Macaralei si Otelarilor vor fi mo- dernizate prin inter- mediul Planului
Integrat de Dezvoltare Urbana, cel mai mare proiect cu finantare europeana al Sibiului.
  
  Klaus Iohannis, primarul Sibiului, a discutat aceasta posibilitate cu ministrul Dezvoltarii Regionale si
Turismului, Eduard Helvig, si cu reprezentantii ADR Centru, care au acceptat varianta de a inlocui
proiectul pentru crearea unui centru de trafic, cu modernizarea acestor patru strazi.
  
  Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, in valoare de 15 milioane de euro, cuprinde mai multe proiecte-
modernizarea strazii Turnului si a Piatetei Targu Pestelui,a strazii Ocnei, Faurului, dar si constructia
viaductului Calea Şurii Mici - Kogalniceanu, modernizarea spatiului public din zona centrala a cartierului
Ţiglari (strada Cuptorului) si Sistem de control si management al traficului urban in Sibiu.
  
  "Ultimul dintre proiecte, cel cu Centrul de Dirijare a Traficului il inlocuim cu un pachet de strazi.
Acum, cu reconfigurarea traficului in multe zone si eliminarea semafoarelor, consideram ca un astfel de
centru de dirijare nu mai este neaparat foarte important, o data fiindca traficul s-a fluidizat, si in al doilea
rand fiindca astfel de centre functioneaza in special pe semnalizari luminoase de tip semafor", a explicat
Klaus Iohannis.
  
  Primarul spune ca propunerea a fost acceptata atat de minister cat si de ADR.
  
  Pentru doua dintre strazi, deja sunt aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, proiectele tehnice.
  
  Modernizarea strazii Magheranului este estimata la 8,5 milioane lei, lucrare care cuprinde si retele de
apa, crearea de spatii verzi, carosabil si trotuare, iar pentru Macaralei, indicatorii tehnico-economici sunt
in valoare de 2,1 milioane lei.

Cuvinte cheie: turism  sibiul  ioan  urbana  centrul  klaus  ion  primarul sibiului  spatii verzi  adr centru
gusteritei  constructi  uta  klaus iohannis  mag  macara  macarale

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/turism
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ioan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/urbana
https://www.sibiul.ro/cauta/1/centrul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ion
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/spatii+verzi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/adr+centru
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gusteritei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/constructi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/uta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mag
https://www.sibiul.ro/cauta/1/macara
https://www.sibiul.ro/cauta/1/macarale

