
Strazile Sibiului, ca dupa bombardament 
<i>Zeci de soferi ajung zilnic in service-uri, cu masinile distrruse de gropile din carosabil, tot mai multe
si mai adanci pe zi ce trece. Lucrari de mantuiala si retete dijmuite la asfaltare, iata doar doua dintre
cauzele ce au dus la dezastrul rutier de pe multe din strazile Sibiului, pe care s-ar putea organiza cu
succes un raliu pentru testarea andurantei masinilor de teren. Cu toate acestea, modernizarile, reabilitarile
si investitiile in drumuri si alei, demarate de municipalitate, anul acesta, au inghitit peste 190 de miliarde
de lei vechi, din bugetul local.  </i><br />   <br />  Locuitorii sigurului oras cu pretentii de capitala
culturala din tara circula, inca, pe strazi pline de gropi. Dupa topirea primei zapezi, sibienii s-au trezit cu
cratere in asfalt, cu reparatii temporare, cu accidentele de rigoare si traficul infernal aferent.
Doamene-fereste sa circuli intre orele 8 si 10 pe soseaua Alba Iulia, de exemplu. Totusi, municipalitatea
se lauda ca a folosit, in 2005, aproximativ 43.000 de tone de mixtura asfaltica cu care a reabilitat si
modernizat 125.000 de metri patrati de strazi, in tot orasul. <br />  Conducerea Primariei mai spune ca
cifrele amintite sunt printre cele mai mari inregistrate in ultimii trei ani. Cea mai mare cantitate de asfalt a
fost “asezata"  pe strada Semaforului. Ca sa astupe "craterele" de pe strazi, edilii au contractat si un
imprumut de la BERD prin care se obliga, printre altele, sa reabiliteze si sa modernizeze 27 de strazi “cu
probleme" .<br />  <br />  <b>Lucrari de mantuiala</b><br />  Plombele turnate pe strazile orasului ar fi
trebuie sa reziste cel putin trei ani de zile, dupa spusele conducerii Primariei. Lucrarile drumarilor, insa,
nu au rezistat nici macar un an. Acum, acelelasi strazi "lucrate" deja de cateva ori, la care se adauga altele
cu "termen de valabilitate expirat", urmeaza sa-i puna pe drumari din nou la munca. “Doar in 2005 au
fost alocate fonduri in valoare totala de 190,3 miliarde de lei vechi, la capitoul modernizari si reabilitari
strazi. In tot acest timp s-au folosit 43.000 tone de asfalt cu care au fost acoperiti 125.000 metri patrati de
strada. Cel mai mult a �inghitit� strada Semaforului, urmata de Stefan cel Mare, Calea Gusteritei si
Zona Industriala Vest" , explica Mirela Gligore, reprezentant al Biroului de Presa al Primariei.<br />  <br
/>  <b>Viitorul suna bine</b><br />  In perioada urmatoare, alti 30 de kilometri de strada din municipiu
vor intra in reabilitare. Decizia apartine primarului Klaus Johannis care sustine ca ultimele studii si
expertize legate de starea drumurilor arata ca aceste lucrari sunt mai mult decat necesare. Banii vin prin
imprumutul BERD de 15 milioane de euro si vor fi folositi, deopotriva, pentru reabilitartea Pietei Garii,
pentru iluminatul public, dar si pentru strazi. "Firma de consultanta angajata ne-a prezentat primele
rezultate sub forma unei liste cu 27 de strazi care, conform studiilor de trafic si expertizelor tehnice, sunt
strazi importante in fluxul circulatiei. Acestea necesita reabilitari serioase pentru a face fata traficului din
ce in ce mai intens din si intre cartierele Sibiului. Reabilitarea lor va fi si cea mai costisitoate lucrare si va
costa 7,4 milioane de euro", precizeaza Klaus Johannis.<br />  Astfel, vor intra in lucru strazile din Piata
Unirii, Saguna, Alba Iulia, Calea Dumbravii, Hermann Oberth, Balea, Ludos, Dima, iar in conditiile in
care fondurile vor permite si Rahova, Morilor si Transilvaniei. <br />  <br />  Marian CRACIUN
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