
Santierele continua in Sibiu
Strada Poiana intra in reparatii de luni, 10 iunie. Pana la data de 15 iulie DPC va repara trotuarele si va
inlocui bordurile si va fi reparat carosabilul care a fost afectat de lucrarile la retelele de apa si gaz. Strada
va fi inchisa pe doua tronsoane: primul care intra in lucru este cel dintre strada Ludos si strada Valea
Aurie.
  
  Strada Dorului se va inchide total de luni, 10 iunie, timp de o luna. DPC va repara carosabilul si
trotuarele. Reparatiile sunt necesare in urma reabilitarii retelei de gaz.
  
  Din cauza faptului ca strada Dealului este foarte solicitata ca directie de deplasare, DPC va trasa in
aceasta saptamana o noua banda de stocare intre intersectia cu strazile A. Şaguna si Mitropoliei si strada
Dealului. Prin urmare, vehiculele care vin dinspre strada Mitropoliei spre strada Dealului vor folosi
aceasta banda de stocare pentru a astepta eliberarea benzii de deplasare.
  
  Societatea de gaz va incepe reabilitarea retelei proprii pe strada Timisoara si in perioada 9 iunie - 9 iulie
pe strada se va circula cu restrictii.
  
  Pe Aleea Biruintei incep lucrarile de modernizare a retelei de canal. Primul tronson, cel dintre
Bulevardul Mihai Viteazu si Aleea Turnu Rosu va fi inchis in perioada 11 iunie - 31 iulie.
  
  Pe Aleea Mihai Viteazu incep in 17 iunie lucrarile de reparatii ale carosabilului si trotuarelor. Acestea se
vor finaliza pana la sfarsitul lunii iulie.
  
  Lucrarile de modernizare a retelei de canal pe strada Vasile Carlova, pe strada Transilvaniei, pe strada
Goraslau si Aleea Haiducului, si pe strada Diaconovici continua, in zonele amintite circulandu-se cu
restrictii. Pe strada Valea Frumoasa incep lucrarile de modernizare a retelei de apa. 
  
  DPC lucreaza si in cartierul Vasile Aaron pe strazile Negoveanu, Şoimului, Electricienilor si pe Aleea
Artileristilor la reteaua de apa. Pe strada Pescarilor, DPC reabiliteaza reteaua de canal. Pe strada Barsei a
turnat deja primul strat asfaltic, reparatiile continuand si pe strazile Izvorului si Theodor Mihaly.

Cuvinte cheie: turnu rosu  ludos  strada mitropoliei  vasile aaron  mihai viteazu  valea  bulevardul mihai
viteazu  strada ludos  timisoara  poiana  lulu  ans  valea aurie  vasile  reparatii  banda  benzi  strada vasile
carlova  art  aleea
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