
Mihail Kogalniceanu vrea sa bata recordul centurii
Lucrarile la reabilitarea strazii Mihail Kogalniceanu au inceput in 2007, atunci cand tot Sibiul era in
fierbere sa arate cat mai bine pentru milionul de turisti din timpul Capitalei Culturale Europene.

 Fiind o strada mai periferica, lucrarile s-au intins in timp. Ce-i drept, nici lucru usor nu este, fiind vorba
despre refacerea carosabilului, a canalizarii, a trotuarelor si chiar ingroparea cablurilor in pamant. A venit
anul 2008, lucrarile au continuat. in data de 27 februarie 2008 primaria Sibiu anunta ca: „incepand din
data de 1 martie 2008, strada Mihail Kogalniceanu va fi inchisa pe tronsonul situat intre zona intersectia
strazilor Lemnelor, Pedagogilor si Reconstructiei si intersectia strazii M. Kogalniceanu cu Calea Turnisor
". Atunci a fost fixat si un nou termen de finalizare si un pret total al lucrarii. „Conform contractului
incheiat intre municipalitate si antreprenorul amintit, data limita a finalizarii lucrarilor de reabilitare pe
strada Mihail Kogalniceanu este 31 august 2008. Valoarea estimata a investitiilor pentru lucrarile ramase
de executat pentru ultimul tronson al acestei strazi este de 3.730.000 lei (TVA inclus) ", a mai transmis
primaria la momentul respectiv. 31 august 2009 este saptamana viitoare si strada M. Kogalniceanu inca
nu este gata. Pana la terminarea lucrarii a venit anul 2009, cu un nou termen de finalizare. „O alta lucrare
mare ce va continuata in acest an este modernizarea strazii Mihail Kogalniceanu. Lucrarile au inceput in
2007 pe primul tronson situat intre strada Reconstructiei si strada Kiev. in 2009 vor incepe lucrarile pe
cel de-al doilea tronson (strada Kiev – strada Calea Turnisorului). […]Antreprenorul lucrarii este SC
SCA.MO.TER iar termenul de finalizare al intregii lucrari este 30 iunie 2009 ", anunta la 29 ianuarie
2009 primaria Sibiu. A trecut neobservat si noul termen. Singura diferenta este ca acolo unde s-a lucrat au
fost create doua sensuri giratorii noi. Şi intre timp, a aparut si ideea unei piste de biciclete. La solicitarea
Turnului Sfatului, primaria Sibiu a anuntat noul termen oficial pentru finalizarea lucrarii. Sfarsitul anului
in curs. „Fata de proiectul tehnic initial s-a hotarat amenajarea unitara a intersectiilor: str. M.
Kogalniceanu cu str. Pedagogilor, str. Lemnelor, str. Reconstructiei cu str. Campului si str. T.
Vladimirescu, prin sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului in aceasta zona. „Prin actul aditional
1/2009 durata contractului a fost prelungita pana la data de 31.12.2009. Valoarea totala actualizata este de
15.254.901,41 lei (inclusiv TVA) ", este raspunsul oficial al primariei Sibiu. Pe langa faptul ca se apropie
de trei ani de cand este inchisa, strada Mihail Kogalniceanu mai detine un record in Sibiu. Este singura
strada din municipiul Sibiu baricadata. La propriu. Toate intrarile laterale ale strazii sunt blocate pamant,
moloz, mizerii si lemne, doar pentru a nu permite accesul autovehiculelor in zona. Numai ca strada este
deja asfaltata si capatul dinspre strada Pedagogilor este deschis accesului auto. Iar in capatul dinspre
Calea Şurii Mici blocajul de pamant si moloz a fost tasat de masinile care trec peste. Cat priveste munca
la strada, saptamana trecuta niciun muncitor nu a calcat pe santier. Undeva la mijlocul strazii exista un
container pentru muncitori, incuiat, pe care scrie numele antreprenorului. in rest, numai sa nu intrebati
locuitorii din zona si soferii ce parere au despre faptul ca strada lor a intrat in al treilea an de cand este
inchisa. Ce e la gura lor... 

 Imediat dupa Autogara Turnisor, la intersectia strazilor Distributiei cu Autogarii, autoritatile locale au
montat in 2007 un panou mare, verde fosforescent, pe care scrie: „Str. Mihail Kogalniceanu inchisa ". Sub
literele mari de tipar cineva a scris cu vopsea „Pana cand? ".
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