
Strada Tiglari - 20.000 de metri patrati de asfalt, trotuare si parcari noi
Strada Ţiglari, principala cale de acces spre cartierele Tineretului si Ţiglari, a fost redeschisa ieri, oficial,
dupa lucrari mari de reabilitare, care au costat 5,8 milioane lei. Pe intreaga sa lungime de 1,2 kilometri, au
fost inlocuite retelele subterane, aproximativ 15.000 de metri patrati de carosabil, 4.000 de metri patrati
de trotuare si parcarile au fost refacute complet.
  
  "Avand in vedere ca este singurul acces catre Tineretului si Ţiglari, am considerat ca necesita o
interventie mai ampla", a spus primarul Sibiului, Klaus Iohannis, amintind ca santierul a inceput in
2008, cand a fost schimbat intregul sistem de canalizare, dupa care a fost inlocuita intreaga retea de apa.
  
  Configuratia strazii a ramas nemodificata in mare parte, dar in plus, au fost amenajate parcari verzi,
trecerea la nivel cu calea ferata a fost refacuta cu traverse carosabile din cauciuc, iar strada are piste
pentru biciclisti, de la un capat la altul.
  
  Lucrari pe tronsoane
  
  incepand din primavara anului trecut si pana acum, societatea DPC a refacut carosabilul pe cinci
tronsoane, inchise alternativ. Au fost marcate aproximativ 145 de locuri de parcare, printre care si locuri
de parcare verde pe o suprafata de 200 de metri patrati. Pentru a proteja arborii existenti, constructorul a
amenajat alveole in trotuare, au fost marcate si trecerile de pietoni la intersectia cu strazile Lutului,
Magheranului si Record si in dreptul locului de joaca. 
  
  Canalizarea menajera a fost refacuta prin contractul finantat din fonduri ISPA, al carui titular a fost
societatea Apa-Canal, reteaua de apa a fost complet schimbata si au fost refacute bransamentele, investitie
suportata de societate.
  
  Reabilitarea strazii Ţiglari s-a intins si in zona aleilor dintre blocuri, pana in spatiul din preajma
gradinitei si al scolii, iar o portiune aflata in capatul dinspre Tineretului va fi licitata si realizata anul
viitor, ca investitie separata.
  
  Acces in plus
  
  Primarul Sibiului spune ca administratia locala are in vedere realizarea unei noi cai de acces catre
Tineretului si Ţiglari, pentru care inca se cauta solutia practica.
  
  Şi lucrarile in cartierul Tineretului au avansat mult, iar anul viitor vor fi aproape finalizate, a anuntat
Iohannis.
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