
Santierele impanzesc Sibiul
Şantierele inchise toamna trecuta se reiau in aceste zile, iar societatea de gaz incepe si ea lucrarile la
inlocuirea propriilor retele, anunta Primaria Sibiu.
  
  Şase strazi vor fi afectate de sapaturile pentru gaz: Vasile Parvan in perioada 4 martie - 20 martie,
Strungului 4 martie - 4 aprilie, Principatele Unite: 11 martie - 15 aprilie, Strada Nita Octavian: 18 martie
- 8 mai, Malinului: 1 aprilie - 20 mai si Strugurilor: 15 aprilie - 20 mai.
  
  Calea Cisnadiei se inchide
  
  Pe Calea Cisnadiei lucrarile vor fi reluate pe tronsonul dintre strada Nicolae Iorga si strada Gheorghe
Dima, tronson care va fi inchis pana in 1 august. Traficul de pe strada Nicolae Iorga se va indrepta
obligatoriu la dreapta pentru a ajunge pe strada Lamaitei. Şi pe acest tronson al strazii vor fi reabilitate
retelele de apa si canal, structura rutiera, trotuarele, parcarile si spatiile verzi.
  
  Lucrarile pe Calea Cisnadiei au inceput in septembrie anul trecut, pe tronsonul dintre Bulevardul Mihai
Viteazu si strada Nicolae Iorga. Pe acest tronson au fost reabilitate retelele de apa si canal, au fost
refacute straturile rutiere si a fost turnat primul strat asfaltic, inainte de venirea iernii. 
  
  Valoarea contractului de lucrari pentru aceasta strada este de 1.256.765,05 euro, fara TVA,
constructorul fiind asocierea Excavaciones Y Transportes ORSA SL - SC Vectra Service SRL.
  
  Turnului, lucrari sub trafic
  
  Pe strada Turnului, tronsonul dintre strada Cibinului si strada Valea Mare a reintrat in santier si pana la
sfarsitul lunii aprilie vor fi executate lucrari la retele si drum, fara a fi oprita insa circulatia. Lucrarile se
fac sub trafic din cauza ca zona pietei agroalimentare Cibin este extrem de aglomerata. 
  
  Din data de 1 martie va reintra in lucru si tronsonul dintre strada Valea Mare si Victor Tordasanu,
lucrarile pe aceasta portiune urmand sa fie finalizate pana la sfarsitul lunii mai. Portiunea de drum va fi
inchisa circulatiei, ruta ocolitoare fiind strada Targu Vinului.
  
  Lucrarile pe strada Turnului au inceput tot in toamna trecuta, iar pana acum s-au facut retelele pe
tronsonul dintre strada Faurului si strada Valea Mare.
  
  Mihaly si Toparceanu
  
  Strada Teodor Mihaly va intra in reparatii din 25 februarie, circulatia fiind inchisa pe aceasta strada pana
la data de 15 mai, anunta Primaria Sibiu. DPC va executa reparatii ale carosabilului si trotuarelor, acestea
fiind necesare datorita interventiilor la reteaua de gaz, dar si la reteaua de apa.
  
  Şi lucrarile pe strada George Toparceanu vor fi reluate din data de 4 martie. Aici au fost facute retelele
si urmeaza sapatura generala. Constructorul va turna apoi straturile rutiere. Termenul de finalizare a
acestei lucrari este 1 iulie.
  
  Lucrarile pe aceasta strada au inceput in luna iulie a anului trecut. Contractul prevede lucrari de
reabilitare a retelelor de apa si canalizare, refacerea drumului si a trotuarelor.
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