
20 milioane de lei, investitii E.ON Gaz Distributie in judetul Sibiu
Proiectele demarate pentru reabilitarea retelei de distributie a gazelor naturale de catre E.ON Gaz
Distributie au o valoarea a investitiilor de aproape 20 milioane de lei. Lucrarile de reabilitare se realizeaza
pe o lungime de retea de aproximativ 62 de kilometri. 
  
  Patru dintre aceste proiecte de investitii au fost demarate luna aceasta in municipiul Sibiu. Ele constau in
inlocuirea de conducte si bransamente in lungime de peste 47 de kilometri cu conducte si bransamente
noi din polietilena, cu o rezistenta si durata de viata superioara. Proiectele vizeaza reabilitarea retelei de
distributie pe 84 de strazi. Valoarea totala a proiectelor este de peste 18,2 milioane de lei, iar finalizarea
acestor lucrari este preconizata pentru anul viitor. 
  
  Un proiect important de investitii pentru reabilitarea conductelor si bransamentelor se afla in derulare in
orasul Cisnadie, unde se inlocuiesc conductele si bransamentele de pe 6 strazi, cu o lungime totala de
aproximativ 6,8 kilometri. Alte doua proiecte de investitii se deruleaza in municipiul Medias si in
localitatea Slimnic, lungimea totala a retelei care va fi reabilitata fiind de circa 8 kilometri. Valoarea
totala a celor trei proiecte de investitii depaseste 1,7 milioane de lei. O parte din lucrari sunt preconizate a
fi finalizate pana la sfarsitul acestui an, iar restul pentru primavara anului viitor, se arata intr-un
comunicat remis redactiei noastre de catre comapnie. " E.ON Gaz Distributie continua astfel sa
investeasca in judetul Sibiu, reabilitarea sistemului de distributie a gazelor naturale fiind absolut necesara
pentru stabilizarea si imbunatatirea securitatii alimentarii cu gaze si a operarii sistemului de distributie in
conditii de siguranta ", se mai arata in comunicat. 
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