
Santierele inchid alte cinci strazi
Circulatia masinilor va fi oprita pe cinci strazi din oras din cauza lucrarilor care se fac pentru modernizare
sau inlocuirea retelelor.
  
  Aleea Streiu se inchide pentru reparatii, iar lucrarile vor incepe din zona gradinitei si vor continua spre
Calea Cisnadiei. Timp de o luna DPC va reface atat carosabilul cat si trotuarele de pe aceasta strada,
anunta Primaria Sibiu.
  
  Strada Tipografilor se inchide, pe tronsoane, pentru lucrari de reparatii la pavaj. Prima portiune care se
inchide este cea dintre Piata Schiller si strada Papiu Ilarian.
  
  Pentru a oferi soferilor o ruta ocolitoare, in timpul acestor lucrari se va deschide strada Cetatii, pe
tronsonul care este pietonal, intre strada Gheorghe Lazar si strada Papiu Ilarian. DPC va finaliza aceste
lucrari in aproximativ o luna. 
  
  incep lucrarile si pe ultimul tronson de pe Calea Cisnadiei. Circulatia pe tronsonul situat intre strada
Gheorghe Dima si iesirea din oras catre Cisnadie va fi restransa pe o banda in perioada 1 -15 aprilie, timp
in care se va lucra la retelele de utilitati. Dupa data de 15 aprilie acest tronson se va inchide complet
pentru executarea lucrarilor la drum. 
  
  Pe strazile Toamnei si Corneliu Diaconovici se va lucra in urmatoarea perioada la reabilitarea retelei de
canalizare. Pe strada C. Diaconovici, tronsonul dintre strada Luceafarului si strada Ecaterina Varga va fi
inchis traficului de luni, 1 aprilie, timp de doua saptamani pentru executarea lucrarilor prevazute in
contractul finantat pe POS Mediu. De asemenea, strada Toamnei va fi inchisa pentru modernizarea
canalizarii incepand de luni, 1 aprilie, timp de trei saptamani, se arata intr-un comunicat al
municipalitatii.
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