
Rennes si Zaharia Boiu au incheiat reabilitarile in cartierul Josefin
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a redeschis ieri oficial strazile Rennes si Zaharia Boiu, care s-au aflat
in santier aproximativ o luna, pentru refacerea carosabilului si a trotuarelor, interval in care traficul rutier
a fost inchis.
  
  Lucrarile in zona cunoscuta drept Cartierul Josefin au inceput in vara, cu strada Justitiei, care a fost
prima intrata in reabilitari, dupa ce asfaltul si trotuarele au fost distruse de sapaturile pentru introducerea
retelelor de gaz.
  
  4.500 de metri patrati de asfalt si trotuare
  
  Lucrarile pe strada Rennes au presupus refacerea a aproximativ 2.800 de metri patrati de carosabil si
peste 1.400 de metri patrati de trotuare. Bordurile au fost schimbate pe intreaga lungime a strazii care
masoara 367 de metri, au fost refacute marcajele si s-au creat 56 de locuri de parcare.
  
  Primarul Sibiului a spus ieri ca zona este una foarte aglomerata si cu foarte multi sibieni care doresc sa
parcheze aici din cauza institutiilor care isi au sediul in apropiere, motiv pentru care s-au pastrat locurile
de parcare existente si pana acum.
  
  Primul tronson al strazii, cel aflat intre Şcoala de inot si strada Zaharia Boiu a fost primul finalizat si a
fost redat circulatiei in urma cu doua saptamani.
  
  Valoarea totala a lucrarilor a fost de 589.000 lei, fara TVA.
  
  Parcari, marcaje si alveole
  
  Şi pe strada Zaharia Boiu a fost turnat un nou strat de asfalt pe carosabil, pe o suprafata totala de 1.412
metri patrati, iar pe trotuare pe o suprafata de 860 de metri patrati. Au fost schimbate bordurile, au fost
refacute marcajele rutiere si de orientare si au rezultat 18 locuri de parcare, pe lungimea totala a strazii de
266 de metri. 
  
  Reabilitarea a costat 327.961 lei, fara TVA.
  
  Pe ambele strazi au fost reamenajate alveolele pentru arbori.
  
  Viceprimarul Sibiului, Virgil Popa, si reprezentanti ai societatii DPC, care a executat lucrarea, au fost
prezenti ieri la deschiderea strazii.

Cuvinte cheie: santier  sibiul  strada justitiei  virgil popa  primarul sibiului  parcari  var  klaus iohannis
strada rennes  coala

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/santier
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+justitiei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/virgil+popa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/parcari
https://www.sibiul.ro/cauta/1/var
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+rennes
https://www.sibiul.ro/cauta/1/coala

