
Primaria se pregateste sa astupe gropile sapate de iarna
Gropile lasate in asfaltul de pe strazile din Sibiu vor fi reparate dupa ce temperaturile vor creste peste 5
grade, DPC rezolva acum problemele grave cu asfalt la rece, iar starea drumurilor din Sibiu este anul
acesta mai buna decat anii trecuti, a anuntat primarul Sibiului, Klaus Iohannis, in cadrul conferintei de
presa de ieri.
  
  "in ansamblu, cred ca pot sa fac o apreciere - starea drumurilor in Sibiu este mult mai buna decat in alti
ani si in continua imbunatatire; este evident, atata vreme cat investim in refacerea carosabilului. Şi anul
acesta ne-am propus destul de multe lucrari, care vor duce la o imbunatatire durabila a starii drumurilor
din Sibiu", a spus Klaus Iohannis.
  
  Primarul a explicat ca ceea ce duce la foarte multe gropi este interventia repetata a societatilor
detinatoare de retele subterane, in special apa, gaz si Electrica. 
  
  "Anul trecut am avut 1.300 de astfel de interventii, ceea ce este foarte mult si arata ca starea retelelor
este proasta. Pana cand nu se inlocuiesc aceste retele lucrurile vor fi tot asa", a spus Iohannis, adaugand
ca pe masura ce se modernizeaza retelele, interventiile vor fi mai putine. Şi anul acesta, toate societatile
lucreaza pe programe proprii de investitii pentru inlocuirea retelelor.
  
  Societatea Drumuri si Prestari in Constructii va lucra cu cinci echipe la refacerea drumurilor.
  
  Pentru 2011 din bugetul local a fost alocata suma de 15,5 milioane de lei pentru lucrarile de reparatii si
intretinere a strazilor, aceasta suma urmand sa fie suplimentata in functie de necesitati.
  
  
  1.300 de sapaturi pentru retele
  
  Doar anul trecut, societatile detinatoare de retele au facut 1.285 sapaturi pe strazile din Sibiu. Din total,
societatea de gaz a efectuat cele mai multe, 750 la numar, urmata de Apa Canal cu 489 interventii si
Electrica cu 46.
  
  "DPC a lucrat bine, intr-un ritm sustinut si a reusit sa refaca peste 80% din cele 1.285 de interventii care
au afectat carosabilul ", a mai spus primarul.
  
  Interventiile de refacere a carosabilului afectat de sapaturi se reiau imediat ce vremea se incalzeste, iar
DPC va incepe cu cele 242 de refaceri care nu au mai fost posibile anul trecut, deoarece firmele de
utilitati au lucrat in lunile noiembrie si decembrie. 
  
  La aceste aproximativ 1.300 de interventii se adauga 162 de avize de sapatura solicitate de sibieni pentru
diverse lucrari de constructie care au afectat carosabilul sau trotuarele.
  
  "Acestor lucrari li se adauga lucrarile de modernizare a peste 14 strazi si lucrarile la reteaua de apa si
canalizare pe o serie de strazi, lucrari pe care speram ca le vom incepe in cadrul PIDU in Orasul de Jos si
o serie de alte lucrari de reconfigurare. Avand in vedere toate acestea cred ca este corect sa afirmam ca
2011 va fi un an important pentru modernizarea infrastructurii Sibiului " a declarat primarul Klaus
Iohannis.
  
  Statia care produce mixturi asfaltice apartinand DPC este in prezent in revizie. Pusa in functiune in anul
2007, statia de asfalt este una performanta si poate produce 120 de tone de asfalt pe ora.

Pagina 1 / 2



Cuvinte cheie: sibiul  carosabil  apa canal  itm  orasul de jos  primarul sibiului  reparatii  investitii  firma
reteaua de apa si canalizare  ceas  pre  intretinere  klaus iohannis

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/carosabil
https://www.sibiul.ro/cauta/1/apa+canal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/itm
https://www.sibiul.ro/cauta/1/orasul+de+jos
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/reparatii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/investitii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/firma
https://www.sibiul.ro/cauta/1/reteaua+de+apa+si+canalizare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ceas
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/intretinere
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis

