
Buget de 178 milioane lei
pentru investiþiile din Sibiu

I
nvestiþiile Primãriei Sibiu ºi
ale serviciilor publice subor-
donate Consiliului Local,
pentru anul 2015, însumeazã

178,3 milioane lei, dupã cum ne-au
declarat reprezentanþii municipa-
litãþii.

Circa 70 de milioane de lei sunt
fonduri alocate din bugetul local
pentru investiþiile programate de
Primãria Sibiu, 76,7 milioane lei re-
prezintã valoarea proiectelor fi-
nanþate din fonduri structurale, iar
alte 25 milioane lei sunt bani de la
bugetul local ºi venituri proprii
pentru investiþiile serviciilor publi-
ce.

În plus, Primãria a luat un împru-
mut de 1,2 milioane lei de la Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BERD), în timp ce 3,3
milioane lei vor fi folosiþi pentru un
proiect cu finanþare europeanã -
Calea Verde spre o Dezvoltare Du-
rabilã. Totodatã, aproape douã mi-
lioane de lei sunt repartizate servi-

ciului de administrare a unitãþilor
de învãþãmânt.

Reprezentanþii instituþiei ne-au
precizat: “Din totalul bugetului
alocat investiþiilor Primãriei Sibiu ºi
ale serviciilor publice din diverse
surse bugetare, 23,5 milioane lei
sunt rezervaþi începerii de noi
investiþii, 133,6 milioane lei au fost
alocaþi pentru investiþiile în conti-
nuare ºi alþi 21,1milioane lei au fost
prevãzuþi pentru elaborarea de stu-
dii ºi proiecte pentru noile investiþii
ºi diverse dotãri necesare”.

Investiþiile din 2015 ale Primãriei
Sibiu ºi serviciilor subordonate vor
fi desfãºurate cu finanþare din bu-
getul local, din fonduri structurale
ºi din fondurile unui împrumut
contractat de la Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.

Potrivit surselor citate, cele mai
ample investiþii planificate de Pri-
mãria Sibiu, în acest an, sunt via-
ductul dintre Strada Mihail Kogãl-
niceanu ºi Calea ªurii Mici, moder-

nizarea completã a 30 de strãzi,
precum ºi contrucþia unui nou pod
peste râul Cibin.

Construcþia viaductului menþio-
nat este un proiect în valoare tota-
lã de 28,9 milioane lei, dintre care
20,1 milioane lei sunt alocaþi în
acest an, investiþia fiind finanþatã
din fonduri structurale. Moderniza-
rea completã a celor 30 de strãzi
din Sibiu (reþele, carosabil, trotua-
re, zone verzi, spaþii de parcare)
este împãrþitã în trei pachete.
Suma totalã alocatã acestui proiect
multianual în bugetul anului 2015
este de 11,5 milioane lei.

De asemenea, noul pod peste Ci-
bin este un proiect în valoare de
17,5 milioane lei, pentru care, în
2015, au fost alocaþi 12,5 milioane
lei de la buget.

Reprezentanþii instituþiei spun cã
Primãria Sibiu va derula lucrãri ºi în
ceea ce priveºte asfaltãrile ºi reþea-
ua de apã ºi canalizare. Aceºtia
ne-au declarat cã municipalitatea a
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Primarul interimar Astrid
Fodor a declarat: "Am reuºit
ca anul acesta sã semnãm

contractele pentru 32 de
strãzi. În marea lor

majoritate, lucrãrile au un
termen de execuþie care se
întinde pe mai mult de un

an, însã eu sper sã avem cât
mai multe dintre aceste
strãzi modernizate chiar

anul acesta".



încadrat lucrãrile aferente reþelei
stradale în trei categorii, respectiv
plombãri (vor fi reparate gropile
sau defectele apãrute peste iarnã),
reparaþii (va fi turnat un nou covor
asfaltic pe carosabil ºi trotuare ºi
vor fi montate noi borduri) ºi mo-
dernizãri (reabilitarea reþelelor de
apã ºi canalizare acolo unde este
cazul, reabilitarea structurii rutiere
ºi a trotuarelor).

Potrivit surselor citate, Primãria
Sibiu nu þine o evidenþã separatã
pe lucrãrile reþelelor de apã ºi ca-
nal ºi pe lucrãrile din segmentul
drumurilor: “Sumele pe fiecare
etapã ºi tip de lucrãri vor putea fi
disponibile pe mãsurã ce se emit
facturile. La aceste contracte ale
Primãriei se adaugã lucrãrile la re-
þelele de apã ºi canalizare executa-
te din fondurile SC Apã Canal, ope-
ratorul pentru aceste reþele”.

Primãria: “Blocurile au fost
izolate termic chiar de
sibieni”

Din informaþiile obþinute în urma
unei analize pe teren, marea majo-
ritate a blocurilor de locuinþe au
fost izolate termic chiar de sibieni,
pe cheltuiala lor, ne-au spus repre-
zentanþii municipalitãþii, men-
þionând: “Motivul este foarte sim-
plu. Majoritatea sibienilor care lo-
cuiesc la blocuri s-au debranºat de

la centralele de cartier în perioada
2002-2005 ºi ºi-au instalat centrale
termice proprii. Pentru economie a
fost necesarã eficientizarea termi-
cã a apartamentului ºi atunci au
fost realizate lucrãrile de termoizo-
lare ºi s-au instalat ºi geamuri cu
tâmplãrie termopan”.

Aceºtia considerã cã legislaþia sti-
puleazã o procedurã foarte com-
plexã, care a descurajat intrarea în
programul de reabilitare termicã,
atât a administraþiei locale, cât ºi a
asociaþiilor de proprietari: “Munici-

palitatea a parcurs etapa de identi-
ficare a blocurilor care s-ar putea
încadra în program, a înºtiinþat
asociaþiile de proprietari ºi, în
2012, Consiliul local a aprobat un
program multianual pentru creºte-
rea performanþei energetice a 13
blocuri din Sibiu. Termenele foarte
scurte prevãzute în lege au fãcut
imposibilã înscrierea în timp util în
program”.

Potrivit estimãrilor Primãriei, în
acest an nu vor fi înscrise blocuri
din Sibiu în programul de reabi-

litare termicã. Oficialii instituþiei
susþin cã legislaþia privind finanþa-
rea lucrãrilor de anvelopare este
greoaie din punctul de vedere al
etapelor prevãzute, respectiv
identificarea blocurilor, înºtiinþa-
rea asociaþiilor, centralizarea cere-
r i lor , aprobarea programului
multianual, realizarea expertizelor,
realizarea proiectãrii ºi a detaliilor
de execuþie, urmãrirea lucrãrilor,
recepþia lucrãrilor, eliberarea cer-
tificatelor).

Termenele foarte scurte ºi necesi-
tatea respectãrii termenelor legale
în fiecare etapã fac ca aceastã
legislaþie sã fie dificil de utilizat
pentru implementarea programe-
lor, ne-au mai spus reprezentanþii
primãriei.

Proiecte europene de peste
100 de milioane de euro, în
derulare

Printre cele mai mari lucrãri deru-
late de Primãria Sibiu din fonduri
structurale se numãrã construcþia
viaductului Mihail Kogãlniceanu -
Calea ªurii Mici (proiect de 28,9 mi-
lioane lei, dintre care 20,1 milioane
lei sunt alocaþi în 2015) , construi-
rea ºi dotarea unui Centru pentru
Cercetarea Bolilor Neurologice la
Copii (în valoare de 43,8 milioane
lei, dintre care 35,8 milioane lei au
fost alocaþi pentru 2015) sau pro-
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iectul Calea Verde spre o Dezvolta-
re Durabilã - îngroparea cablurilor
suspendate pe o serie de strãzi din
Sibiu (valoarea totalã a proiectului
fiind de 3.313.760 lei, sumã prevã-
zutã în întregime în 2015).

Primãria Sibiu desfãºoarã un pro-
iect de 18 milioane lei pentru mo-
dernizarea completã a unor strãzi
din cartiere, 17,5 milioane lei fiind
alocaþi pentru acest an. În plus,
municipalitatea va extinde ºi va
moderniza ºcoala nr.13, valoarea
totalã a proiectului fiind de circa
trei milioane lei.

Reprezentanþii locali ne-au mai
declarat cã vor continua sã îmbu-
nãtãþeascã infrastructura oraºului
ºi spaþiile verzi, astfel încât Sibiul
sã fie funcþional ºi atractiv pentru
orice investitor care decide sã
deschidã o afacere în oraº. “De
asemenea, vom rãmâne deschiºi ºi
transparenþi, predictibili în politica
fiscalã localã”, au conchis oficialii
primãriei.

3,3 milioane lei, fãrã TVA,
pentru modernizarea unui
pachet de 8 strãzi

Dupã desfãºurarea unei proceduri
de achiziþie publicã, Primãria Sibiu
a atribuit contractul de moderniza-
re a pachetului care cuprinde strã-
zile Cindrelului, Bobâlna, Piaþa Pra-
hovei, Doamna Elena Cuza, Toam-

nei, Castorului, Plugarilor ºi Coli-
nei, potrivit datelor publicate de
municipalitate.

Primarul interimar Astrid Fodor a
declarat: “Am reuºit ca anul acesta
sã semnãm contractele pentru 32
de strãzi. În marea lor majoritate,
lucrãrile au un termen de execuþie
care se întinde pe mai mult de un
an, însã eu sper sã avem cât mai
multe dintre aceste strãzi moderni-
zate chiar anul acesta. Pe pachetul
despre care vorbim acum, am fixat
ca prioritare Piaþa Prahovei ºi stra-
d a P lu g ar i lor , ac e st e a
urmând sã fie finalizate
în 2015”. Contractul,
care a fost semnat
pe 11 martie, a
fost atribuit aso-
cierii SC DPC SA -
Comtram ºi
Geiger Transi l-
vania, valoarea
acestuia fiind de
3,3 milioane lei, fãrã
TVA. Pe strãzile Cindre-
lului, Piaþa Prahovei, Doamna
Elena Cuza, Castorului vor fi înlocu-
ite reþelele de apã ºi canalizare. Pe
strada Bobâlna va fi modernizatã
reþeaua de canalizare menajerã ºi
pluvialã, iar pe strada Plugarilor va
fi reabilitatã reþeaua de canalizare
menajerã, reþeaua de apã fiind
deja modernizatã în cadrul proiec-

tului finanþat din POS Mediu. Pe
toate strãzile menþionate vor fi
amenajate drumurile ºi trotuarele.
Proiectarea are ca termen de reali-
zare 3 luni, iar termenul de execu-
þie a lucrãrilor pe întregul pachet
este de 14 luni.

Procedurã de achiziþie
pentru zece strãzi care vor
intra în reparaþii ample

Primãria Sibiu a publicat, pe 27
martie anul curent, o procedurã de
achiziþie publicã pentru un pachet

de strãzi din cartierele sibie-
ne pe care vor fi realiza-

te reparaþii ample,
conform datelor

pu bl i c at e pe
site-ul instituþiei.
Drumurile inclu-
se în acest pa-
chet sunt strada

Andrei Mureºanu,
st r ad a M i r ãs lãu ,

A le e a Bu i a , A le e a
Geniºtilor, strada Matei

Milo, strada Intrarea Arieºului,
strada Avram Iancu, strada Cugir,
strada Teliuc, strada Lungã.

Caietul de sarcini prevede repara-
rea carosabilului prin refacerea
structurii acestuia, respectiv turna-
rea unui nou strat de piatrã spartã,
turnarea a douã straturi asfaltice -
cel de legãturã ºi cel de uzurã - ºi

încadrarea cu borduri de beton. Pe
carosabil vor fi amenajate ºi guri de
scurgere care vor face legãtura cu
canalizarea pluvialã, asigurând o
mai bunã evacuare a apei rezultate
din ploi. Constructorul care va fi de-
clarat câºtigãtor va repara ºi tro-
tuarele. În contract va fi prevãzutã ºi
instalarea semnelor de circulaþie,
precum ºi executarea marcajelor
rutiere. Valoarea estimatã a lucrãri-
lor este de 6,6 milioane lei fãrã TVA,
iar termenul prevãzut pentru finali-
zarea lucrãrilor este de 4 luni.

Plombãrile strãzilor au
început în martie

La jumãtatea lunii martie, au înce-
put lucrãrile de plombare pe mai
multe strãzi din Sibiu, începând cu
bulevardul Victoriei ºi strada Siretu-
lui, potrivit informaþiilor primãriei.
Urmãtoarele artere vizate sunt bu-
levardul Corneliu Coposu, Calea
Dumbrãvii, Abatorului, Reconstruc-
þiei, bulevardul Vasile Milea, ºosea-
ua Alba Iulia, strada Cibinului ºi
strada Lungã. Contractul a fost
semnat cu SC Comtram SA, la o va-
loare de 304.382,80 lei fãrã TVA,
fiind valabil pentru tot anul 2015.
Pe mãsurã ce vor fi fãcute noi con-
statãri în teren, vor fi efectuate ºi
alte plombãri.

Contractul pentru nivelarea
strãzilor a fost semnat cu SC Terra

56 BURSA Construcþiilor nr. 3 / 2015

Investiþii

Cele mai
ample investiþii

planificate de Primãria
Sibiu, în acest an, sunt
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Mici, modernizarea completã a
30 de strãzi, precum ºi
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peste râul Cibin.



Construct SRL, având o valoare
de 213.176 lei fãrã TVA. Primele
strãzi incluse în acest program
sunt Luceafãrului, Diaconovici,
Mozaicului, Smighelschi, Ecateri-
na Teodoriu ºi Varului. Lucrãrile
au început pe 16 martie, iar con-
tractul este valabil pânã la sfârºitul
lui 2015.

Contractul pentru reparaþiile pe
strãzile pavate cu piatrã cubicã a
fost atribuit firmei SC Gyps Con-
struct SRL pentru o valoare de
406.850 lei fãrã TVA, fiind de ase-
menea valabil pânã la sfârºitul anu-
lui. Potrivit reprezentanþilor primã-
riei, prima zonã în care se va inter-
veni este cea a pieþelor centrale -
Piaþa Mare, Piaþa Micã ºi Piaþa
Huet, urmând ca, pe parcursul
anului, sã fie realizate ºi alte astfel
de lucrãri, în funcþie de necesitate.

Licitaþia pentru reparaþii
ample la alte nouã strãzi, în
aprilie

Primãria Sibiu a demarat, în luna
aprilie, o altã procedurã de achizi-
þie publicã pentru atribuirea con-
tractului de lucrãri de reparaþii pe
nouã strãzi din cartierele sibiene:
Valea Aurie, Sibiel, Crinþ, Iazului,
Agârbiciu, Daliei, Aleea Crãiþelor,
Gladiolelor ºi Ioan Codru Drã-
guºanu.

Primarul Astrid Fodor a precizat
cã primul pachet, licitat în martie,
s-a concentrat pe cartierul Hipo-
drom, iar acest al doilea pachet in-
clude cinci strãzi din cartierul Valea
Aurie, trei din cartierul Terezian ºi
o stradã din zona bulevardului Vic-
toriei. Potrivit municipalitãþii, pe
strãzile menþionate vor fi reparate
carosabilul ºi trotuarele, vor fi ame-
najate guri de scurgere a apelor
pluviale ºi va fi refãcutã semnaliza-
rea rutierã. Reprezentanþii primã-
riei au menþionat: “În prezent, ca-
rosabilul celor nouã strãzi este for-

mat din plãci de beton. În urma lu-
crãrilor menþionate, atât carosabi-
lul, cât ºi trotuarele vor fi amenaja-
te cu asfalt. Valoarea estimatã a lu-
crãrilor pentru întreg pachetul este
de 5,5 milioane lei, fãrã TVA. Dupã
încheierea procedurii de achiziþie
ºi atribuire a contractului, terme-
nul de execuþie a lucrãrilor va fi de
patru luni”.

Construcþia noii autobaze
Tursib a început în martie

Lucrãrile de construcþie a noii au-
tobaze a societãþii de transport pu-
blic din Sibiu, SC Tursib SA, au
început pe 26 martie, potrivit date-
lor municipalitãþii. În deschiderea
lucrãrilor de construcþie, primarul
Sibiului a declarat: “Construirea
acestui nou sediu este un proiect

benefic, pentru cã nu este normal
ca o autobazã sã fie amplasatã în
mijlocul unui cartier rezidenþial.
Noua autobazã, aºa cum rezultã
din proiectare, va fi mai funcþiona-
lã ºi conformã cu standardele în
domeniu.Tursib a fãcut, în ultimii
opt ani, progrese semnificative.
Flota a fost înnoitã în bunã parte,
traseele Tursib au fost optimizate,
societatea este
mai orientatã cã-
t r e ne v oi le
pasagerilor ºi a
primit certificare
ISO, ceea ce
atestã o bunã ca-
litate a servicii-
lor”.

Finanþarea pro-
iectului este asi-
guratã din credi-
tul pe care Tursib
l-a contractat de
la Banca Europe-
anã pentru Reconstrucþie ºi Dez-
voltare în luna aprilie 2014. Valoa-
rea creditului contractat este de
4,8 milioane de euro. Contractul
pentru execuþia lucrãrilor a fost
semnat cu asocierea SC CON-A SRL
& SC Sinecon SA, termenul de reali-
zare fiind de 18 luni, iar garanþia
oferitã de constructor pentru lu-
crãri - de cinci ani.

Terenul pe care va fi construitã
noua autobazã are o suprafaþã de
33.400 de metri pãtraþi ºi este si-
tuat la intersecþia strãzii Munchen
c u s t r a d a B a r c e l o n a , f i i n d
dobândit în urma unui schimb de
terenuri între Consiliul Local Sibiu
ºi SC Tursib. Lucrãrile prevãzute în
contract includ împrejmuirea te-
renului, amenajarea reþelelor de

utilitãþi, amena-
jarea drumurilor
de acces, ame-
najarea spaþiilor
verzi ºi ridicarea
u r m ã t o a r e l o r
construcþii : un
spaþiu acoperit
de parcare de
5.200 metri pã-
traþi pentru cele
1 0 5 a u t o b u z e
care alcãtuiesc
flota Tursib, ate-
liere de repara-

þii, tinichigerie ºi vopsitorie, în su-
prafaþã de 1.278 mp, o clãdire ad-
ministrativã, o staþie de alimenta-
re cu carburant ºi depozitele afe-
rente, compuse din douã rezervo-
are subterane cu o capacitate to-
talã de stocare de 50.000 de litri.
În plus, vor fi construite o staþie
pentru inspecþii tehnice periodice
ºi o spãlãtorie pentru autobuze.
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Noul pod peste Cibin este un
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Modernizarea zonelor Dioda
ºi Hipodrom II

Primãria Sibiu a contractat proiec-
tarea pentru modernizarea zonelor
Dioda ºi Hipodrom II, potrivit infor-
maþiilor de pe site-ul instituþiei. Cele
douã zone fac parte din proiectul de
modernizare a zonelor din cartiere,
dupã cum a declarat primarul Astrid
Fodor, subliniind: “Acestea sunt ur-
mãtoarele douã zone din cartiere pe
care le vom avea în vedere pentru
reabilitare. Vom moderniza carosa-
bilul ºi trotuarele, dar vom avea grijã
ºi de zonele verzi, ºi de spaþiile de
parcare, pentru cã, fiind vorba de
zone de blocuri, ambele sunt foarte
importante”.

Zona Dioda, care face obiectul
unuia dintre contracte, este deli-
mitatã de bulevardul Vasile Milea,
strada Oituz, Calea Dumbrãvii ºi de
clãdirea CEC. Zona Hipodrom
II este delimitatã de strãzile Hipo-
dromului, Nicolae Iorga, bulevar-
dul Mihai Viteazu ºi Oituz.

În urma unor proceduri de achizi-
þie publicã, contractele pentru reali-
zarea proiectãrii au fost semnate cu
SC Intelicon Prest SRL, fiecare
având o valoare de 58.000 de lei,
fãrã TVA. Contractele includ ºi obþi-
nerea avizelor necesare ºi asigura-
rea asistenþei tehnice pe perioada
lucrãrilor. Proiectele vor fi predate
municipalitãþii pânã cel târziu pe 10
iunie 2015, urmând sã fie organiza-
tã procedura de achiziþie publicã
pentru contractarea lucrãrilor.

Primele echipamente medicale
pentru Centrul de Cercetare
ºi Telemedicinã pentru
Bolile Neurologice la copii

Primãria Sibiu a primit, în luna
martie, primele echipamente pen-
tru dotarea Centrului de Cercetare
ºi Telemedicinã pentru Bolile Neu-
rologice la copii, în cadrul unui pro-
iect finanþat din fonduri structurale,
conform datelor municipalitãþii.

Echipamentele au fost livrate de
Siemens Healthcare România, re-
prezentanþa localã a concernului
german, fiind vorba de douã apa-
rate digitale moderne, respectiv
un aparat petru efectuarea radio-
grafiilor ºi un aparat hibrid pentru
efectuarea examinãrilor de radio-
scopie. Valoarea celor douã apara-
te este de 3,4 milioane lei, fãrã TVA.

Instalarea aparaturii a început pe
data de 25 martie, în spaþiile din cor-
pul A al Clinicii de Pediatrie de pe

strada Pompei Onofreiu. Spitalul de
Pediatrie va face demersurile pentru
obþinerea autorizaþiilor, iar manage-
mentul spitalului estimeazã cã, pânã
la sfârºitul lunii iunie, aceste aparate
vor putea fi utilizate, urmând sã fie
efectuat ºi un instructaj al persona-
lului care va lucra cu aceste aparate.
Potrivit datelor primãriei, acesta este

doar primul lot de aparaturã care va
fi livrat în cadrul proiectului, în luna
mai urmând sã mai fie livrate ºi alte
aparate medicale.

Reþea de apã ºi canalizare
pentru blocurile ANL din
cartierul Reºiþa II

În urma unei proceduri de achi-

ziþie publicã, Primãria Sibiu a
semnat contractul pentru amena-
jarea reþelelor de apã ºi canaliza-
re care vor deservi cele patru blo-
curi ANL din cartierul Reºiþa II,
conform datelor disponibile pe
site-ul instituþiei. Contractul în
valoare de 408.781 lei a fost
încheiat cu firma SC Instal Grup
SRL ºi prevede amenajarea în ter-
men de 60 de zile a reþelelor de
apã, canalizare menajerã ºi cana-
lizare pluvialã pentru cele patru
blocuri ANL construite în aceastã
zonã, în timp ce ordinul de înce-
pere a lucrãrilor a fost emis în
luna martie.

Primarul Astrid Fodor a declarat:
“Dupã amenajarea reþelelor de uti-
litãþi ºi a zonei, cele 88 de aparta-
mente din aceste clãdiri vor putea
fi repartizate beneficiarilor, în
urma unei proceduri de selecþie
specificatã în lege”.

Conform surselor citate, reþeaua
de apã va fi amenajatã pe apro-
ximativ 400 de metri liniari, iar re-
þeaua de canalizare menajerã va fi
amenajatã pe o lungime similarã.
Reþeaua de canalizare pluvialã va
fi amenajatã pe o lungime de
aproximativ 300 de metri. În plus,
vor fi realizate branºamentele ºi,
respectiv, racordurile necesare
pentru conectarea tuturor acestor
conducte. Reprezentanþii primã-
riei au declarat cã procedurile de
achiziþie pentru amenajarea reþe-
lelor de electricitate ºi gaz pentru
blocurile amintite sunt în curs de
desfãºurare.
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