
Strada Turnului, redeschisa cu sase luni inainte de termen
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a fost prezent ieri pe strada Turnului pentru a marca redeschiderea
oficiala a traficului, dupa lucrari care au costat peste 3 milioane lei si s-au facut cu fonduri europene.
  
  "Lucrarea face parte dintre cele cofinantate din fonduri europene, prin Programul Operational Regional.
Termenul prevazut in contract este de 18 luni, constructorul s-a miscat foarte bine si iata ca mai este o
jumatate de an si putem practic sa dam strada in trafic. in zona Pietei Cibin mai sunt cateva detalii de
rezolvat, dar avand in vedere ca Turnului este o strada importanta pentru Orasul de Jos o dam in trafic cu
cateva restrictii in capete. Lucrarea a fost destul de complexa avand in vedere ca este zona istorica, s-au
schimbat retele, apa, canal, intreg carosabilul", a spus Iohannis.
  
  Lucrarile au presupus reabilitarea retelelor de distributie de apa potabila si a canalizarii pluviale, a fost
refacut carosabilul si trotuarele, dar si o parte din reteaua de iluminat public, fiind instalati stalpi si
corpuri de iluminat noi.
  
  Şi locurile de parcare au fost reconfigurate. Parcarea din fata cladirii PIM a fost inclusa si aceasta in
lucrari, rezultand 61 de locuri, iar zona de parcare de pe aliniamentul strazii a fost amenajata cu pavaj din
piatra cubica. in total, aceasta strada ofera 145 de locuri de parcare.
  
  Zone pietonale si verzi
  
  O amenajare mai speciala a fost realizata de constructor in Piateta Targu Pestelui si pe platforma
Coroana.
  
   Intersectia strazii Turnului cu strada Targu Pestelui a fost amenajata cu zone verzi si urmeaza sa fie
amplasate si banci. Intr-una dintre zonele verzi se va amplasa o cismea, iar in cealalta se va planta un
arbore decorativ. 
  
  Suprafata platformei Coroana a fost reamenajata ca loc de odihna. in zona centrala se va amenaja o
fantana pana la sfarsitul lunii octombrie, iar pe margini vor fi amplasate banci. intreaga suprafata este
pavata cu piatra naturala si este completata de zone verzi.
  
  Termenul de garantie oferit de constructor conform contractului este de 5 ani.
  
  Prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbana au mai fost modernizate complet strazile Faurului, Ocnei si
este in lucru 9 Mai.

Cuvinte cheie: strada turnului  sibiul  cibin  urbana  pavaj  fonduri europene  orasul de jos  primarul
sibiului  trafic  programul operational regional  platforme  amenajare  klaus iohannis  iluminat public

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+turnului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cibin
https://www.sibiul.ro/cauta/1/urbana
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pavaj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fonduri+europene
https://www.sibiul.ro/cauta/1/orasul+de+jos
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primarul+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/trafic
https://www.sibiul.ro/cauta/1/programul+operational+regional
https://www.sibiul.ro/cauta/1/platforme
https://www.sibiul.ro/cauta/1/amenajare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+iohannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/iluminat+public

