
Strazile din Sibiu au intrat in reparatii
Plombarile pe strazile unde asfaltul a fost afectat de temperaturile scazute de peste iarna au inceput de
saptamana aceasta. Echipele DPC lucreaza pe Bulevardul Vasile Milea si prelungirea acestuia pe DN 1,
strada Raului, iar pe Şoseaua Alba Iulia, Rahovei si Calea Poplacii se fac reparatii ale stratului de uzura. 
  
  Lucrari de refacere a carosabilului in urma interventiilor la retelele de utilitati au fost planificate pentru
aceasta saptamana pe Şoseaua Alba Iulia, Calea Poplacii, Bulevardul Vasile Milea, strada Vasile Aaron,
strada Andrei Şaguna, strada Raului, strada Putnei, strada Matei Milo, strada Liliacului, strada Giusepe
Garibaldi, strada Locomotivei si strada Octavian Goga. Saptamana urmatoare astfel de lucrari vor fi
efectuate pe strada Vasile Aaron si pe Calea Dumbravii, spune Mirela Gligore, seful Serviciu de Presa si
Comunicare al Primariei Sibiu. 
  
  in fiecare zi, DPC reuseste sa finalizeze refacerea carosabilului in 15-20 de locatii pe zi, cu patru echipe
care lucreaza la pregatirea suprafetei si doua echipe care lucreaza la asfaltarea propriu-zisa, se arata
intr-un material al Primariei. 
  
  
  Strazi in reabilitare 
  
  DPC lucreaza zilele acestea pe strada Tudor Vladimirescu, unde se vor reabilita trotuarele, vor fi
inlocuite bordurile si va fi reabilitat stratul asfaltic de suprafata. Termenul estimativ de finalizare al
lucrarii este sfarsitul lunii aprilie, iar pana in data de 30 martie, strada va fi inchisa partial, pe tronsonul
dintre strada Campului si Patriotilor. 
  
  Se lucreaza in continuare pe strada Noua la sapatura generala si pe strada Ţiglari la sapatura si
asternerea straturilor rutiere, iar pe strada Lanii s-a asternut beton pe trotuare, pe carosabil s-a pus deja
piatra sparta, dupa care se va asterne stratul de binder. 
  
  E.On Gaz intervine in continuare pentru reabilitarea retelei proprii pe strazile: Drumul Ocnei (16 - 19
martie), Lucian Blaga (18-24 martie), Spartacus (21-26 martie), Nicolae Titulescu (23-29 martie), Ştefan
cel Mare (25 martie - 9 aprilie). Lucrarile vor afecta doar o banda de circulatie. 
  
  Se refac marcajele rutiere 
  
  Primaria a dispus administratorului drumului refacerea marcajelor rutiere. Echipele DPC au refacut deja
marcajele pe Calea Dumbravii, pe strazile Argesului, A. Şaguna, la intersectia strazii Cibinului cu Targul
Fanului, pe strada Raului si pe strada Transilvaniei. 
  
  Pentru urmatoarele zile sunt programate refacerea marcajelor rutiere pe strazile Maramuresului,
Malului, Ştrandului si Vasile Carlova. 
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