
Solidaritatii si Cezar Bolliac - inca doua strazi modernizate
Locuitorii din Cartierul Lazaret circula de ieri pe inca doua strazi care au fost modernizate si reabilitate si
care fac parte din pachetul zonal Lazaret - Piata Cluj - Gara Mica - Ţiglari - Turnisor II, care contine 19
strazi din cartiere.
  
  "in aceasta zona au fost destul de multe probleme cu traficul fiindca este destul de intens si locuitorii au
un disconfort destul de mare. Anul trecut am finalizat strada Lazaret, peste doua saptamani va fi gata inca
o strada din acest cartier", a spus primarul Klaus Iohannis, adaugand ca, daca in ultima perioada au fost
finalizate lucrari pe bulevarde, pe strazi mari, acum a venit randul strazilor de cartier, care chiar daca nu
sunt atat de circulate sunt importante pentru administratia locala.
  
  Pe strada Cezar Bolliac a fost modernizata reteaua de apa pe o distanta de 321 de metri liniari si au fost
facute bransamentele. Au fost amenajate trotuarele pe o suprafata totala de 1.449 metri patrati si
infrastructura carosabilului pe 2.817 de metri patrati. 
  
  Lucrarile au inceput in luna iunie anul trecut si au costat 649.212,32 de lei (fara TVA). 
  
  Lucrarile pe Solidaritatii au inceput in noiembrie 2008, au fost refacute in intregime carosabilul,
trotuarele si reteaua de apa. Carosabilul a fost amenajat pe o suprafata de 1.444 de metri patrati, iar
trotuarele au fost modernizate pe o suprafata de 885 de metri patrati. 
  
  Valoarea contractului a fost de 383.953, 30 lei (fara TVA). 
  
  Primarul Klaus Iohannis a spus ieri ca lucrarile pe strazile cuprinse in acest pachet se vor face, iar in
baza unei intelegeri cu societatea Comtram, care realizeaza aceste lucrari, o parte din ele vor fi platite
anul viitor. Iohannis a anuntat inca din prima parte a anului ca, dupa ce cheltuielile administratiei au fost
reduse, va incerca sa discute cu reprezentantii firmelor aceasta varianta, ca ele sa se faca, iar o parte sa fie
platite in 2011.
  
  "Cele doua strazi care astazi sunt redate oficial traficului sunt importante pentru locuitorii din zona. De
mai mult de doi ani de zile, ne-am concentrat atentia asupra modernizarii cartierelor si mai ales a
strazilor. Daca saptamanile trecute am redeschis traficul pe strazi din cartierele Terezian, Turnisor si Zona
Industriala Vest, saptamana aceasta inauguram doua strazi din cartierul Lazaret ", a declarat Iohannis.
  
  Viceprimarul Virgil Popa si directorul societatii Comtram, Vasile Albu, au fost prezenti la inaugurarea
de ieri.
  
  Fanii lui Iohannis
  
  
  Klaus Iohannis a inaugurat in ultimele luni mai multe strazi din Sibiu si nu o data, atunci cand s-a aflat
in cartiere, a fost oprit de locuitori ai zonei.
  
  Ieri, un sibian din Lazaret l-a felicitat pe primar pentru cele doua strazi terminate si i-a spus ca se bucura
de cate ori vede ca se mai face cate o strada, dar se intreaba cand vine si randul strazii pe care locuieste
el, o strada perpendiculara pe proaspat modernizata Solidaritatii.
  
  "incet, cu rabdare, le vom face pe toate", i-a raspuns Iohannis. Razand, sibianul s-a urcat in masina,
spunand ca este sigur ca daca i-a spus primarul, se va si face.
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