
Strada Moldoveanu s-a redeschis traficului
Strada Moldoveanu din Sibiu a fost redeschisa ieri traficului auto, dupa ce Primaria a inceput aici, in luna
februarie, lucrari ample de refacere a retelelor si a infrastructurii strazii.
  
  Klaus Iohannis, primarul Sibiului, a inaugurat strada care a costat peste 3,1 milioane lei si a fost
renovata de societatea DPC, aflata in subordinea municipalitatii.
  
  "Pe aceasta strada nu mai exista retele suspendate, iluminatul este nou, exista parcari verzi, chiar daca
este zona destinata parcarii nu este un teren arid, un concept pe care dorim sa-l implementam de cativa
ani", a spus Klaus Iohannis.
  
  Lucrarile la refacerea retelelor de utilitati au inceput inca de anul trecut, au fost coborate cablurile
aeriene, s-a modernizat iluminatul public si s-a reabilitat reteaua de canalizare si apa. 
  
  Refacerea structurii rutiere si a trotuarelor a inceput anul acesta, in luna februarie. A fost refacuta
infrastructura strazii, au fost turnate noi straturi de asfalt, s-au creat rigole din piatra cubica si au fost
inlocuite bordurile. 
  
  Lucrarile au inclus 4410 metri patrati de carosabil refacut si 3413 metri patrati de trotuare reabilitate, pe
strada a carei lungime este de 630 de metri liniari.
  
  
  Modificari in trafic
  
  
  Primarul Sibiului a explicat ca pentru a fluidiza traficul, au fost create benzi de viraj dreapta la capetele
dinspre Bulevardul Vasile Milea si strada Ştefan cel Mare. Constructorul a incheiat si marcajele si a
instalat indicatoarele rutiere, iar traficul se desfasoara in conditii normale.
  
  Pe toata lungimea strazii, pe o suprafata de 551 metri patrati, au fost amenajate 67 de locuri de parcare
de tip "parcare verde ". Practic, masinile vor parca pe o suprafata acoperita cu dale care au intre ele spatii
in care creste iarba, fiind astfel o parcare cu spatiu verde.
  
  Copacii batrani de pe strada, ale caror radacini ajungeau pana la structura asfaltului si o puteau afecta, au
fost taiati, iar in toamna, Serviciul Public de Administrare a Parcurilor si Zonelor Verzi va planta 22 de
arbori, in noile alveole amenajate pe trotuare.
  
  La inaugurarea de ieri au venit si viceprimarii Sibiului, Astrid Fodor si Virgil Popa, si reprezentantii
societatilor care au lucrat pe aceasta strada.
  
  Klaus Iohannis a inaugurat zilele trecute si finalizarea lucrarilor pe Aleea Calaretilor, prelungirea pistei
pentru biciclisti, iar in perioada urmatoare se va deschide traficului si strada Hegel.
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