
Retele noi de apa si canal pe inca 65 de strazi
Proiectul mare de 100 milioane euro pe care societatea Apa-Canal il deruleaza in Sibiu si alte cateva
localitati din judet a inceput ieri, odata cu primele lucrari pentru inlocuirea conductelor de apa in Sibiu. in
municipiu se va interveni pe 65 de strazi, pentru inlocuirea retelelor.
  
  "Sunt lucrari care, in prima faza de executie, doar creeaza obstructionari in trafic si santuri, dar faptul ca
punem la punct intregul sistem va face sa fim printre putinele orase care au un sistem conform cu
standardele internationale", a spus primarul Klaus Iohannis. 
  
  Mircea Niculescu a explicat ca intreaga putere a proiectului va fi vizibila in 2014, cand va fi gata si cand
nu vor mai aparea inundatii si incidente la ploile mari, iar pe masura ce lucrarile inainteaza, sibienii vor fi
informati despre strazile care vor intra in santier si pe care traficul va fi restrictionat.
  
  "O buna parte din lucrari are in vedere reabilitarea retelelor din Valea Aurie, drept pentru care incepem
aici. Avem speranta sa mearga si repede si bine si calitatea sa fie corespunzatoare", a spus Iohannis, care
a asistat si la prima interventie a muncitorilor.
  
  
  
  11 strazi la inceput
  
  
  
  Dupa strada Agarbiciu, incep lucrarile pe Privighetorii tot pentru reteaua de apa potabila. Tot in luna
iunie a acestui an vor intra in lucru si retelele de canalizare de pe strazile Cuptorului, Oslo si Ţiglarilor, pe
tronsonul de blocuri. Graficul de lucrari va fi elaborat pe masura ce constructorul avanseaza. 
  
  in luna iulie vor intra in lucru strazile Sibiel si Dobarca pentru reabilitarea retelei de apa. Pe strazile
Magheranului, Lunga si Moara de Scoarta vor incepe lucrarile de reabilitare a retelei de canalizare, iar pe
strada O. Goga vor fi reabilitate ambele retele incepand de luna viitoare.
  
  in intreg proiectul, in Municipiul Sibiu reteaua de apa va fi extinsa sau reabilitata pe 15,1 km, iar reteaua
de canalizare va fi extinsa sau reabilitata pe o lungime de 18,8 km. 
  
  Pe listele cuprinse in contractul de lucrari sunt incluse 65 de strazi din municipiul Sibiu, din cartierele de
blocuri. Termenul de finalizare a contractului pe toate aceste strazi este luna noiembrie a anului 2014.
Valoarea contractului pentru municipiul Sibiu si pentru Şelimbar este de peste 48,7 milioane de lei, fara
TVA.
  
  Pe langa reabilitarea retelelor, proiectul cuprinde si o statie de pompare ape uzate pentru comuna
Şelimbar si aductiune si rezervor de inmagazinare de apa potabila pentru localitatea Mohu.
  
  
  
  Ies retelele vechi de apa
  
  
  
  Proiectul are o componenta importanta de inlocuire a retelelor de distributie a apei realizate din
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azbociment si otel. Lungimea retelei ce va fi inlocuita este de 3,66 km, avand diametre cuprinse intre 110
si 315 mm, ce deservesc aproximativ 7.500 de locuitori. Strazile pe care se va interveni sunt:
Privighetorii, Calea Cisnadiei - Plugarilor, Aron Pumnul, Goraslau - Aleea Haiducului, Rahovei - Aleea
Şelimbar, Al. Rosiorilor si O. Goga. 
  
  in ceea ce priveste reabilitarea retelelor de apa potabila existente, in Cartierul Valea Aurie vor fi
inlocuite retele cu diamentre de 110 - 315 mm in lungime totala de aproximativ 3,23 km, la care sunt
racordati peste 5.500 de consumatori. Strazile sunt: Agarbiciu, Calea Poplacii, Cindrelului, Dobarca,
Iazului, Poiana, Rozdesti, Sibiel, Theodor Mihaly. in Cartierul Vasile Aaron este prevazuta inlocuirea de
retele cu diametre de 110 - 225 mm, in lungime totala de 4,48 km ce deservesc aproximativ 11.900
consumatori. Strazile sunt: Iezer, Şurianu, Oasa, Negoveanu, Muncel, Oncesti, Aleea Valea Frumoasei,
Şteflesti si Şoimului. in cartierul Viile Sibiului se vor introduce retele de apa cu diametre cuprinse intre
90 si 125 mm, in lungime totala de 2,83 km, iar in zona Compa se vor introduce retele cu diametre intre
110 si 225 mm, in lungime totala de aproximativ 1 km. 
  
  
  
  15 kilometri de canalizare
  
  
  
  Tot in Sibiu, se vor reabilita retele de canalizare cu diametre cuprinse intre 300 si 500 mm, colectoare de
400-800 mm. Lungimea retelei reabilitate va fi de aproximativ 14,56 km, pentru o populatie beneficiara
de peste10.200 consumatori racordati. 
  
  Lucrarile se vor desfasura pe strazile Toamnei, Diaconovici, E. Varga, Luceafarului, Arcului, Lupeni,
Libertatii, Lebedei, Abrud, Muresului, Moara de Scoarta, Calan, Anatole France, Solidaritatii (nod de
intersectie), Lunga, Magheranului, Cuptorului, Ţiglari - blocuri, Garlei - Fantanii, colector Transilvaniei -
Carlova - Maramuresului, colector O. Goga, colector Cristian - Cantemir - Barsei, Al. Biruintei, Al. Fratii
Buzesti, Al.
  
  Buia, Aleea M. Viteazu, colector I. Creanga - Triajului - Ştefan cel Mare, subtraversare CF Coposu -
Calea Gusteritei, Ghetariei, Fabricii si Şerbota.
  
  Retea de canalizare in sistem separativ se va introduce pe o lungime de 4,24 km, cu diametre intre 250
si 300 mm, pentru o populatie beneficiara de aproximativ 800 de locuitori, iar zonele vizate sunt Viile
Sibiului, Prelungirea Sacel, Cartierul Veterani.
  
  
  
  100 milioane de euro
  
  
  
  Proiectul " Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov " a
fost semnat in aprilie 2011 si se adreseaza unui total de 246.000 de locuitori din aria deservita de
operatorul regional Apa-Canal SA Sibiu.
  
  Valoarea totala a proiectului este de421.453.177 lei, fara TVA, din care: 322.483.325 lei finantare
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nerambursabila din Fondul de Coeziune, 49.320.978 lei finantare nerambursabila de la bugetul de stat ,
7.587.845 lei contributia financiara de la bugetele locale si 42.061.029 lei contributia Apa-Canal.

Cuvinte cheie: cisnadie  cristian  sibiel  buia  mohu  municipiul sibiu  calea poplacii  santier  vasile aaron
cindrel  agarbiciu  sibiul  valea  brasov  sacel  poiana  muncel  bugetul de stat  viile sibiului  calea
cisnadiei  rahovei  reteaua de canalizare  valea aurie  gusteritei  lucrarile de reabilitare  lupeni  cartiere
calea gusteritei  rozdesti  dobarca  ciment  klaus iohannis  sibienii  conducte  mag  vand  placi
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