
Santierele incep in toiul iernii
Temperaturile neobisnuit de mari din aceasta ultima perioada si lipsa precipitatiilor au facut ca, la Sibiu,
santierele sa se reia pe cateva strazi inca din luna ianuarie. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a anuntat, in
conferinta de presa de ieri, ca le-a propus constructorilor sa ia in calcul varianta de a deschide santierele
mai repede.
  
  "Avand in vedere ca vremea nu arata deloc a iarna, am rugat constructorii sa evalueze daca nu ar fi
cazul sa inceapa mai repede anul acesta", a explicat Iohannis, adaugand ca muncitorii vor lucra la
sapaturi si bordur[ri si retele, iar in cazul in care va incepe sa ninga acestia se vor retrage. 
  
  Lucrarile de modernizare s-au reluat pe strada 9 Mai, dupa ce pe tronsonul dintre strada Faurului si
strada Targului au fost finalizate inca din toamna anului trecut. Acum se lucreaza pe tronsonul dintre
strada Targului si strada Liviu Rebreanu pentru sapatura generala si cele cateva bransamente care mai
erau necesare pentru retelele de apa si canalizare.
  
  Din aceasta saptamana DPC a reluat lucrarile pe strada Oasa unde sunt planificate lucrari de reabilitare a
carosabilului si a trotuarelor, precum si lucrarile la parcarile de pe strada Oncesti.
  
  De asemenea, de saptamana viitoare, in cazul in care conditiile meteo raman favorabile, DPC va incepe
lucrarile de reparatii pe strazile A. I. Cuza si Calugareni. Pe aceste strazi s-a lucrat toamna trecuta la
retelele de apa si canalizare, fiind programate in 2014 pentru refacerea carosabilului si trotuarelor. in
aceasta perioada se vor executa lucrari de sapatura generala si bordurare.
  
  Din 1 februarie DPC va incepe lucrarile pe strada Lomonosov. Reteaua de apa a fost refacuta pe aceasta
strada in 2013, in 2014 fiind programate reparatii ale carosabilului si trotuarelor.
  
  Şi constructorii care lucreaza pe contractele incheiate in cadrul proiectului finantat din fonduri
structurale POS Mediu planifica reluarea lucrului. Se lucreaza in prezent la Statia de Apa Sibiu Sud si la
statia de epurare. Constructorii pregatesc si zona prelungirii Bulevardului Corneliu Coposu, unde
urmeaza sa se reia lucrul la subtraversarea caii ferate cu noua retea de canalizare.
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