
<b>Primaria continua lucrarile pe santierele Sibiului</b>
Municipalitatea continua, in aceste zile, lucrarile la principalele obiective de investitii din Sibiu, in
functie de conditiile meteorologice. Reprezentantii Primariei sustin ca, in prezent, se lucreaza la foc
continuu la Podul Garii, in Piata Mare, dar si la strazi. Costurile acestor lucrari vor putea fi stabilite
doar la final si se ridica, din primele estimari, la cateva sute de miliarde de lei.
  
  La Podul Garii, castigatorul licitatiei lucreaza, in prezent, la armarea tronsoanelor 1-3 si la fixarea
grinzilor. Pentru portiunea de mijloc a podului, muncitorii continua aducerea prefabricatelor pentru a
incepe ulterior lucrul si la acest tronson. Prima parte de grinzi pentru acest sector median a fost deja adusa
- si toate cu banii Primariei, pentru ca rectificarea de buget asteptata de primarul Klaus Johannis intarze sa
apara. In acelasi timp, in Piata Mare se fac forari, pentru a permite scurgerea apei si se continua sapaturile
manuale in preajma cladirilor din perimetrul pietei. "In zona sediului nou al Primariei s-a adus deja
balastul care se niveleaza si se compacteaza. Mai mult, in Zona Vest se continua lucrul la drumul
secundar, se pun bordurile si se asterne piatra sparta pentru a pregati turnarea stratului de asfalt. De
asemenea, in perimetrul din jurul Liceul Samuel von Brukenthal se sapa si se compacteaza. La piata din
apropierea Podului Minciunilor s-a trecut la montarea treptelor din piatra masiva", sustine Mirela Gligore
din cadrul Biroului de Presa al municipalitatii sibiene.
  Primaria continua lucrul la pavaj si borduri, pe strada Alexandru Odobescu, unde drumarii astern stratul
de balast stabilizat si unde s-a inceput deja lucrul in vederea reabilitarii pasajului de scari dintre Liceul de
Arta si Sala de Sport. Pe strada Semaforului muncitorii continua decaparile si desfacerea bordurilor. In
prezent se fac lucrari la reteaua de apa. Dupa inlocuirea conductelor de apa, lucratorii au in vedere
refacerea bransamentelor cu blocurile de pe aceasta strada. "Datorita traficului greu au fost grav afectate
atat fundatia cat si retele de utilitati, fiind necesare lucrari ample de refacere a acestora. Astfel, se lucreaza
si la consolidarea fundatiei pentru ca infrastructura acestei strazi sa reziste la traficul greu pe viitor", mai
spune Mirela Gligore.
  Pe strada Stefan cel Mare, edilii lucreaza la ridicarea la nivel a capacelor de scurgere si vor incepe
turnarea stratului de uzura pana la intersectia cu strada Balea. La intersectia strazilor Calea Gusteritei si
Macaralei se lucreaza la excavarea fundatiei, balastare si desfacerea pavajului urmand a se inlocui
conductele de gaz. La intersectia din apropierea magazinului Metro muncitorii lucreaza la largirea zonei
de acces pe partea cu magazinul Metro, se fac lucrari la borduri si la gard, urmand sa se treaca apoi la
semaforizarea acestei zone. In plus, continua plombarile pe strazile Calea Poplacii, Viitorului, Teclu,
Muncitorilor, Pinului, B-dul Mihai Viteazu. In aceste zile vor incepe lucrari pe strazile Nicolae Iorga si
Siretului.
  
  In Piata Mare se fac forari care sa permita scurgerea apei. In plus, continua sapaturile manuale in
preajma cladirilor din perimetrul pietei
  
  Marian CRACIUN
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