
Strazi corigente
Strazile Maramuresului si Justitiei au luat o nota fara drept de apel: patru. Strazile Mihai Viteazu,
Oncesti, Şureanu, Vasile Aaron si Podului abia au trecut limita corigentei. 6,6 milioane de lei noi va
investi Primaria in repararea strazilor, anul acesta.
  Strazi care au ramas repetente din cauza gropilor - Sibiul are o groaza. SIBIANUL i-a provocat pe
directorul tehnic al Primariei si pe directorul DPC Sibiu, cei care raspund direct de strazile din Sibiu, sa le
acorde note. Daca directorul de la Primarie, Gheorghe Ciuclea, a refuzat sa faca acest lucru, Gheorghe
Lazar a notat. A ales Miss Strada Sibiu, dar a lasat multe strazi corigente.
  
  Strazi de nota 4
  Nu o data soferii au injurat cand s-au aflat pe anumite strazi din Sibiu, care arata ca dupa razboi. Gigi
Lazar le-a dat nota 4. Care sunt cele mai rele strazi din Sibiu? Codasele topului sunt strazile
Maramuresului si Justitiei. Cu multa indulgenta, Gigi Lazar le-a dat un patru spre cinci strazilor Mihai
Viteazu (partea cu traficul greu), Oncesti, Şureanu, Vasile Aaron si Podului. 
  Mai bine in top s-au situat strazile Rusciorului, Calea Gusteritei (tronsonul de la calea ferata pana la
Piata Cibin). Tot nota 6, dar cu mare indulgenta, a primit si strada Rahovei.
  La capitolul "asa-si-asa", adica intre 7 si 9, au intrat, conform notelor acordate de directorul DPC Sibiu,
Gheorghe Lazar, strazile Lunga, Mihai Viteazu, unde nu e trafic greu, Calea Poplacii, Calea Turnisor, dar
si Nicolae Iorga, toate fiind notate cu 7. Cele mai bune din cele mai proaste strazi din Sibiu, notate cu 9
de directorul DPC Sibiu, au fost strazile Semaforului si Calea Gusteritei pe tronsonul de la pod pana la
calea ferata.
  
  Miss Strada
  Sibiul nu este plin doar de strazi in care risti sa iti strici masina sau sa iti rupi piciorul. Gigi Lazar a dat
nota 10 cu felicitari unei singure strazi, care a rezistat 8 ani: Bulevardul Victoriei, de la strada
Transilvaniei pana la Gheorghe Şoima, unde ultimele reparatii s-au facut in 1998.
  Tot nota 10 au luat si strazile Rahovei (de la piata pana la intersectia cu Mihai Viteazu), Calea
Dumbravii (de la intersectia cu Mihai Viteazu pana la cimitir), Henri Coanda, Moara de Scoarta, Ştefan
cel Mare (Politie pana la intersectia cu Balea), Tribunei, Paltinul, Caltun si Prof. Şpan.
  "La felul in care arata strazile din Sibiu in acest moment, tinand cont de notele pe care le-am acordat,
cred ca media notelor tutoror strazilor din Sibiu, bune sau rele, este 7", a declarat, pentru SIBIANUL,
directorul DPC Sibiu, Gheorghe Lazar.
  
  66 de miliarde beton
  Pentru ca 2007 sa gaseasca Sibiul cu strazi mult mai bune, municipalitatea va investi in lucrari de
reparatii peste 6,6 milioane de lei noi (66 de miliarde de lei vechi), echivalentul a peste 18 milioane de
euro. "Incepand cu data de 20 martie, municipalitatea, prin intermediul SC DPC SA cu care Primaria
Municipiului Sibiu are incheiat un contract de concesiune in acest scop, a inceput reparatiile pe strazile
din Sibiu. Tronsonul situat intre Piata Rahovei si Calea Cisnadiei va intra in reabilitare si modernizare,
facand parte din pachetul de strazi selectate din cadrul proiectului finantat de Primaria Municipiului Sibiu
din imprumutul contractat de la BERD. Pe aceasta strada se vor executa atat lucrari de reabilitare si
modernizare a retelelor de utilitati, cat si lucrari de reabilitare a carosabilului", a declarat Mirela Gligore,
de la Serviciul de Presa al Primariei. 
  Facturarea lucrarilor de reparatii la strazi se va face in acest an doar dupa incheierea fiecarei lucrari.
  
  Pamantul devine beton
  Anul acesta, Primaria promite ca va rezolva problema strazilor de pamant. Peste 80 de astfel de strazi au
intrat in procesul de asfaltare. Acestea sunt impartite in 7 pachete in functie de zona unde se afla. 
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  Zona istorica: Darstelor, Rotarilor, Gimnasticii, Liviu Rebreanu, Cojocarilor, Pietrarilor, Hurmuzache,
Sapunarilor. 
  Zona centrala: Donici, Baii, Fratii Grahi, Porumbacului, General Mosoiu, Panait Cerna, Costache
Negri, Doctor Barcianu, Victor Lazar. 
  Zona Lazaret: Heinrich Heine, Iuliu Maniu, Nicovalei, Şerpuita, Solidaritatii, Alecu Russo, Vulcan,
Emile Zola. 
  Zona Calea Dumbravii - V. Milea - Ştefan cel Mare: Ciprian Porumbescu, Goethe, Victor Hugo,
Carbunelui, James Watt, Bungardului, I. Budai Deleanu, Micu Klein, Zamfirescu, Dragos Voda, Dinicu
Golescu, Nicolae Filimon. 
  Zona Piata Cluj - Gara Mica - Ţiglari -Turnisor: str. General Balan, Simion Barnutiu, Caprioarelor,
Cerbului, Crizantemelor, Democratiei, Lutului, Patriotilor, Praga, Progresului, Frigoriferului,
Seceratoarelor, Semanatoarelor, Verzariei, Pomicultorilor. 
  Zona Calea Poplacii - Bulevardul Victoriei: Aciliu, Alamor, Amnas, Preot Bacca, Badea Cartan,
Timotei Cipariu, Gales, Eremia Grigorescu, Nicolae Grigorescu, Jina, Tilisca si Litovoi (unde se va pune
zid de sprijin), Dimitrie Cantemir, Sacel, Ioan Albabei, Talmacel, Saliste II. 
  Zona Ştefan cel Mare - Berea Sibiului: Ion Creanga, Liliacului, Galileo Galilei, Lirei, Magura, Simion
Mehedinti, Pantei, Podragul, Suru II, Gheorghe Ţiteica, Urlea.
  
  Vand gropi
  Gropile le fac un mare deserviciu romanilor, care sunt privati de banii turistilor, din aceasta pricina.
Occidentalii nu se incumeta sa isi strice masinile pe drumurile noastre si prefera sa ne ocoleasca. Dar cum
romanului ii iese cel mai bine hazul de necaz, au aparut solutii ingenioase pentru vindecarea "traumei":
anunturile cu "vand gropi". Pe www.anunt-online.ro, Sabrina din Bucuresti spune: "Vand gropi in asfalt,
2 cm adancime 4 euro. Oferta avantajoasa. Rog si ofer seriozitate. Daca doresti groapa din fata casei tale
poate fi a ta, doar cu un simplu apel la nr. meu 0747.344.922".
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