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CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR
€ 4,4000€ 4,4000€ 4,4000€ 4,4000€ 4,4000
$  3,2715$  3,2715$  3,2715$  3,2715$  3,2715

CHF  3,6204CHF  3,6204CHF  3,6204CHF  3,6204CHF  3,6204
GBP 5,5528GBP 5,5528GBP 5,5528GBP 5,5528GBP 5,5528

Fetiþã deFetiþã deFetiþã deFetiþã deFetiþã de
111110 ani, rãnitã0 ani, rãnitã0 ani, rãnitã0 ani, rãnitã0 ani, rãnitã
grav la Bazinulgrav la Bazinulgrav la Bazinulgrav la Bazinulgrav la Bazinul
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ÎN LOCUL PODULUI DE FIER

Pod nou cu patru
benzi, peste Cibin

S o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E RS o r a n a  M A I E R

soranamaier@tribuna.ro
Un nou pod va face legă-

tura peste râul Cibin, în drep-
tul pieţei Cibin, în aproximativ
20 de luni, cât este estimată

Klaus Iohannis, primarul Sibiului, a explicat ieri, la semnarea contractului, cã noul pod, a cãrui construcþie începe în perioada
urmãtoare, va semãna, ca arhitecturã, cu actualul pod, doar cã va avea patru benzi de circulaþie, faþã de douã câte are acum,
trotuare, piste pentru bicicliºti ºi alei de promenadã lângã albia râului. * Dupã demolarea podului vechi, pietonii vor avea la

dispoziþie o punte nou construitã, iar ºoferii vor folosi podul Neculce sau celelalte douã poduri din zonã. * Investiþia se face cu
bani din bugetul local ºi este al doilea pod peste Cibin ce se construieºte în cel de-al patrulea mandat al primarului Iohannis.

durata lucrărilor pentru care
primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, a semnat ieri con-
tractul cu firma care a câşti-
gat licitaţia.

"Actualul pod este un pod
care are o tradiţie foarte ve-

che, dar care nu mai face faţă
traficului, de aceea ne-am
hotărât să înlocuim podul exis-
tent cu unul nou, de capaci-
tate mult mai mare - în loc de
două benzi va avea patru benzi
destinate traficului, plus tro-

tuare, piste speciale pentru
biciclişti. Silueta noului pod ne
va aminti de silueta actualului
pod, în acest fel păstrăm un
pic şi aspectul zonei. Licitaţia
a fost una destul de complexă
fiindcă documentaţia este

extrem de amplă şi pot să feli-
cit comisia de licitaţie pentru
că nu a existat nicio contes-
taţie, au lucrat mult şi bine", a
declarat primarul Sibiului.
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PrimaPrimaPrimaPrimaPrima
operaþie deoperaþie deoperaþie deoperaþie deoperaþie de
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TitularizareaTitularizareaTitularizareaTitularizareaTitularizarea
la Sibiu:la Sibiu:la Sibiu:la Sibiu:la Sibiu:
4 not4 not4 not4 not4 note de 1e de 1e de 1e de 1e de 10,0,0,0,0,
4 note de 14 note de 14 note de 14 note de 14 note de 1
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Fetele, la SibiuFetele, la SibiuFetele, la SibiuFetele, la SibiuFetele, la Sibiu
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