
Santierele transforma Orasul de Jos
Strada Turnului, inchisa pe portiunea dintre strazile Valea Mare si Victor Tordosanu, este in santier inca
de anul trecut, iar in acest moment muncitorii au inceput sa aseze piatra cubica in zona parcarilor. in zona
Pietei Cibin, se lucreaza la canalizare, si din cauza faptului ca aceasta portiune este una intens circulata,
circulatia nu se poate opri, iar lucrarile se fac sub trafic.
  
  Modernizarea strazii Turnului este finantata prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU), cu
fonduri europene, iar contractul, in valoare de aproximativ 3,1 milioane lei, prevede refacerea retelelor de
apa potabila, canalizare pluviala, refacerea structurii rutiere, a locurilor de parcare.
  
  Este conturata deja si viitoarea zona de odihna de la intersectia strazii Turnului cu Piateta Targu
Pestelui, sunt montate bordurile pentru zonele verzi unde se vor amplasa banci, o cismea si un arbore
decorativ. 
  
  Piateta Targu Pestelui si platforma Coroana se vor transforma in zone pietonale, amenajate ca spatii de
odihna pentru localnici si trecatori. 
  
  Suprafata platformei "Coroana", vechiul targ de carne, va fi reamenajata, iar spatiul dintre strazile
Turnului si Targu Vinului va fi un loc special de odihna, zona centrala va avea in mijloc o fantana cu un
minigrup statuar, iar pe margini vor fi amplasate banci. intreaga zona va fi pavata cu piatra naturala, vor
fi amenajate suprafete verzi cu gazon.
  
  Alaturi de Turnului, tot prin PIDU a fost finantata modernizarea strazii Faurului, care este finalizata de
anul trecut, dar si a strazii Ocnei, acum in santier, si 9 Mai, pe aceasta din urma lucrarile urmand sa
inceapa dupa ce vor fi gata santierele pe Ocnei si Turnului.
  
  Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Sibiului, finantat prin fonduri europene, cuprinde opt proiecte in
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 1 - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor - poli urbani de crestere ", domeniul de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbana
", subdomeniul: "Poli de dezvoltare urbana ".
  
  "Modernizarea strazii Turnului si a Piatetei Targu Pestelui ", "Modernizarea strazii Faurului" si
Modernizarea Centrului UCOS pentru copii cu dizabilitati au fost semnate, "Modernizarea strazii 9 Mai
", "Modernizarea strazii Ocnei " si "Viaductul Calea Şurii Mici - Kogalniceanu" sunt proiectele care au
primit finantare.

Cuvinte cheie: santier  strada turnului  sibiul  valea  turnul  cibin  ioan  urbana  centrul  ion  fonduri
europene  ans  programul  calnic  trafic  parcari  platforme  menaj  decor  ref  progra  viaduct  vechi
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