
Strada Turnului intra de luni in santier
Orasul de Jos va avea, incepand de luni, cea de-a treia mare strada in modernizare completa, finantata din
fonduri europene - strada Turnului, care se inchide pe portiunea cuprinsa intre intersectiile cu strazile
Faurului si strada Valea Mare, a anuntat ieri, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Turnului, Faurului si Ocnei - care toate sunt in santier, sunt finantate prin proiectul european PIDU -
Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Sibiului, altaturi de strada 9 Mai, care va intra in santier doar
dupa finalizarea uneia din primele trei strazi.
  
  Doua luni de lucrari
  
  Pe Turnului vor fi modernizate retelele de apa si de canalizare pluviala, vor fi complet refacute
carosabilul si trotuarele, se vor crea locuri de parcare si mici spatii verzi. Parte a proiectului este si
reabilitarea piatetei Targu Pestelui si a Platformei Coroana, care vor deveni zone de odihna. 
  
  Doar pe primul tronson, traficul va fi inchis pana la jumatatea lunii decembrie, iar ruta ocolitoare
aprobata de Comisia de Circulatie este strada Masarilor. 
  
  Şi strada Moldovei intra in reparatii, dupa ce retelele de gaz de pe aceasta strada au fost refacute.
  
  Pana in 1 decembrie, societatea DPC va lucra pe tronsoane de cate 300 de metri. Participantii la trafic au
la dispozitie strazile Iosif Velceanu, Ştrandului si Hategului ca rute ocolitoare.
  
  Asfaltari si retele noi
  
  Dupa ce zilele acestea este asfaltata zona sensului giratoriu de la intersectia Podul Peco cu strada
Autogarii, sensul giratoriu de la intersectia cu strada Maramuresului va fi asfaltat in noaptea de luni, 8
octombrie. Reprezentantii municipalitatii roaga soferii sa dea dovada de intelegere pe durata lucrarilor.
  
  Societatea de gaz incepe lucrari pe inca doua strazi. in perioada 4 - 15 octombrie, constructorul va
reabilita reteaua pe strazile Aron Pumnul si Putnei, lucrarile vor afecta doar o banda de circulatie, dar
soferii sunt rugati sa circule cu prudenta.

Cuvinte cheie: santier  strada turnului  sibiul  valea  noaptea  urbana  strada 9 mai  fonduri europene
orasul de jos  primarul sibiului  spatii verzi  pal  1 decembrie  reparatii  uta  platforme  klaus iohannis
sensul giratoriu  banda
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