
Reparatia viaductului din Gara Mica va duce traficul pe centura sau pe strada Bagdazar
Reparatia capitala a viaductului din Gara Mica, constructie ce este amplasata la iesirea din Sibiu spre
Medias, pe DN14, va modifica substantial circulatia in zona, in conditiile in care viaductul este folosit de
cei care vor sa ajunga in Targul Obor sau la punctele comerciale din apropiere.
  
  Licitatia pentru desemnarea executantului lucrarii s-a terminat, iar de acum, Primaria ar putea semna
contractul si ar putea incepe lucrarile preconizate sa dureze un an si jumatate. 
  
  Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, spunea, referitor la aceasta lucrare, ca traficul se va putea desfasura
folosind centura ocolitoare a Sibiului, in intervalul in care constructia va fi in santier.
  
  Şi constructorul are obligatia de a propune variante de rute ocolitoare care vor fi discutate in comisia de
circulatie, potrivit Biroului de Presa al Primariei Sibiu.
  
  Una din rutele ocolitoare pentru soferii care vor sa ajunga in zona Obor din cartierul Terezian ar putea fi
pe strazile Bagdazar si Cerbului. Daca asfaltul si intreaga infrastructura a strazii Bagdazar sunt intr-o stare
proasta si exista chiar o portiune de cativa metri neasfaltata, strada Cerbului, aflata in continuarea strazii
Bagdazar si care merge pana in dreptul viaductului, a fost complet modernizata, iar ieri muncitorii
realizau marcajele rutiere. 
  
  Cei care vor alege sa foloseasca centura ocolitoare vor putea, la plecare din zona Targului Obor, sa intre
pe centura, si dupa un drum de cateva minute, sa iasa in zona strazii Henri Coanda, sau pe celelalte doua
variante, in Drumul Ocnei sau spre Vestem.
  
  Investitie de aproape 7 milioane lei
  
  Reparatia capitala a viaductului este evaluata la 6,8 milioane lei, iar lucrarea este necesara din cauza
starii avansate de degradare - pilonii au crapaturi si fisuri, asfaltul de pe pod este valurit si are numeroase
fisuri si petice, viaductul nu are guri de scurgere si parapeti de siguranta, iar aparatele de reazem din
neopren armat sunt puternic deteriorate.
  
  Lucrarile vor presupune consolidari, reparatii si refacerea completa a carosabilului, a trotuarelor si a
pistelor pentru biciclisti, dar si a iluminatului public.
  
  Carosabilul are 7,80 metri, iar trotuarele (pietonal si pentru biciclisti) vor avea latimea utila de 1,50
metri.
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