
Santierele, primarul si utilajul de ridicari
E luni si e saptamana in care, teoretic incepe primavara. Teoretic doar, pentru ca practic, frigul de afara
te-ndeamna doar sa-ti infunzi mai tare caciula pe cap si sa regreti ca n-ai ales o pereche de manusi mai
groase. Mai e si lunea in care incep primele santiere la strazi.
  
  Doar gandul unei zile de munca afara, in frig si vant, cu mainile pe lopeti si cazmale, te face sa crezi ca
nu va fi, poate, chiar prima zi in care incep lucrarile pe santiere. 
  
  Dintr-o indulgenta generata de acelasi frig, ne amanam curiozitatea si nu pornim chiar la prima ora pe
cele trei strazi din Sibiu, anuntate de Primarie ca fiind primele pe care se va lucra anul acesta si asteptam
sa treaca de ora 12.30 ca sa pornim spre Lamaitei, Croitorilor si Egalitatii.
  
  Odata iesiti cu masina de pe Mihai Viteazu si intrati pe Calea Cisnadiei se vad primele indicatoare care
anunta, rosu pe galben, ca Lamaitei este inchisa. Se vad si primele utilaje, iar in dreptul strazii e limpede
deja ca muncitorii au si lucrat. O portiune de cativa metri din strada este deja decopertata de asfaltul
vechi, gaurit si crapat, iar bordurile sunt si ele scoase si duse in alta parte. Circulatia pe Calea Cisnadiei
este pentru scurt timp tinuta pe loc pentru ca un utilaj sa poata intra pe Lamaitei, apoi masina mare
reuseste sa intre, iar indicatoarele care blocheaza strada si anunta ca este inchisa sunt puse la loc si fixate
cu cateva bucati din bordurile rupte. Doua utilaje, unul care sapa si unul care incarca resturile, cativa
muncitori si un sef de santier isi vad inainte de treaba.
  
  Prima oprire, Lamaitei
  
  in sirul rar de masini care trec prin intersectia cu Lamaitei se iveste, silentioasa, limuzina neagra a
primarului Klaus Iohannis. Automobilul incetineste usor in dreptul Lamaitei, suficient cat primarul sa
vada ca lucrurile s-au pus in miscare. Opreste putin, ceva mai incolo de intersectie, iar un sef de santier ii
explica ce au facut si ce vor face. La fel de silentioasa, masina cu primarul la volan pleaca mai departe.
Probabil spre una din celelalte doua strazi, daca nu cumva de acolo vine. 
  
  Mai zabovim pret de doua instantanee si alegem urmatoarea destinatie.
  
  Utilaje si nemultumiti de tot felul
  
  Strada Croitorilor. Bordurile sunt deja scoase si utilajele stau si ele pregatite sa isi infiga coltii in
asfaltul rupt de pe strada din apropierea Pietei Cibin. 
  
  Atractia este insa utilajul de ridicari care tocmai ia pe sus o masina, lovita si fara numar, ce sta parcata
pe Masarilor, in intersectia cu Croitorilor. 
  
  Un vagon gri special pentru organizarile de santier nici nu a fost inca asezat la locul lui si deja a devenit
tinta nemultumirilor unui proprietar din zona. Sibianul ne intampina de cum ne zareste si, la vederea
aparatului de fotografiat, ne intreaba daca suntem de la televiziune, ca daca suntem, el ne-a chemat. Nu,
nu suntem, dar omul tot isi varsa nemultumirea pe vagonul muncitorilor ce va fi amplasat acolo, fix in
dreptul casei lui, fara sa aiba autorizatie, spune el. il intrebam daca masina in cauza este a lui, spune ca
nu, ca sta de mult acolo.
  
  intre timp, angajatii de la firma de ridicari aproape au reusit sa agate automobilul pe care urmeaza sa il
ridice.
  

Pagina 1 / 2



  Desi a plecat inaintea noastra de pe Lamaitei, primarul ajunge doar acum pe Croitorilor, priveste
aglomeratia creata de utilajul de ridicari, masina ce sta sa fie luata pe sus, containerul santieristilor si toate
utilajele lor. Zambeste scurt si-si continua drumul, probabil spre Egalitatii. Aici sigur va ajunge inaintea
noastra, daca deja nu a fost.
  
  Dupa cateva minute, ajungem pe ultima din cele trei strazi pe care s-a dat startul la lucrari. Bordurile
sunt deja scoase si de aici, iar un utilaj cu cuva incarca bucatile mari de beton. inarmati cu manusi groase,
doi muncitori tineri glumesc la vederea aparatului de fotografiat si ne intreaba daca vor primi si o prima
pentru ca apar in ziar. Probabil ca acum au deja raspunsul la intrebare.

Cuvinte cheie: cisnadie  santier  mihai viteazu  cibin  strada croitorilor  calea cisnadiei  strazi din sibiu
limuzina  fiat  utilaje  televiziune  utilaj  miri  klaus iohannis

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/cisnadie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/santier
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mihai+viteazu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cibin
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+croitorilor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/calea+cisnadiei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strazi+din+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/limuzina
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fiat
https://www.sibiul.ro/cauta/1/utilaje
https://www.sibiul.ro/cauta/1/televiziune
https://www.sibiul.ro/cauta/1/utilaj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/miri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis

