
S-a deschis strada Turnului, dupa o investitie de 3 milioane de lei
Strada Turnului s-a deschis luni cu tot cu cele 145 de locuri de parcare ce vor fi disponibile pe această
stradă.
  
  Primarul Klaus Johannis a fost prezent lun pentru a marca redeschiderea oficială a traficului. Strada
Turnului este cea de-a treia arteră din Oraşul de Jos care a fost modernizată in ultimul an, cu finanţare din
fonduri structurale. Lucrările au constat in reabilitarea reţelelor de distribuţie de apă potabilă şi a
canalizării pluviale. Au fost reabilitate carosabilul şi trotuarele, dar şi o parte din reţeaua de iluminat
public, fiind instalaţi stalpi două corpuri de iluminat in zona pieţei agro-alimentare. Şi locurile de parcare
au fost reconfigurate. Parcarea din faţa clădirii PIM a fost inclusă şi aceasta in lucrări, rezultand 61 de
locuri, iar zona de parcare de pe aliniamentul străzii a fost amenajată cu pavaj din piatră cubică. in total,
această stradă oferă 145 de locuri de parcare. 
  
  O amenajare mai specială a fost realizată de constructor in Piaţeta Targu Peştelui şi pe platforma
Coroana. Intersecţia străzii Turnului cu stradaTargu Peştelui a fost amenajată cu zone verzi şi urmează să
fie amplasate şi bănci. intr-una dintre zonele verzi se va amplasa o cişmea, iar in cealaltă se va planta un
arbore decorativ. 
  
  Suprafaţa platformei Coroana a fost reamenajată ca loc de odihnă. in zona centrală se va amenaja o
fantană pană la sfarşitul lunii octombrie, iar pe margini vor fi amplasate bănci. Această arie este pavată cu
piatră naturală şi este completată de zone verzi.
  
  Valoarea contractului incheiat cu SC SINECON SA a fost de 3.094.407,85 lei, fără TVA. Termenul
prevăzut pentru executarea lucrărilor care au demarat in 8 octombrie 2012 a fost de 18 luni, insă
constructorul a finalizat amenajările in doar 12 luni. Termenul de garanţie oferit de constructor conform
contractului este de 5 ani.
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