
Gradinitele si Primaria vor avea apa calda si caldura de la soare

   Cele doua gradinite ce functioneaza in orasul Avrig (Gradinita nr. 1 si Gradinita nr. 3), precum si sediul
administratiei publice locale, vor beneficia, in curand, de caldura si apa calda produsa prin utilizarea
energiei solare. in urma cu putin timp, Consiliul Local al orasului Avrig a adoptat o hotarare prin care a
aprobat incheierea unui contract multianual de lucrari pentru executarea lucrarilor de constructii si
instalatii in cadrul proiectului " Completarea sistemului clasic de incalzire cu echipamente si sisteme ce
utilizeaza energie solara pentru cladirea Primariei Avrig, cladirea Gradinitei nr. 1 si cladirea Gradinitei
nr. 3 ". Prin adoptarea acestei hotarari s-a creat posibilitatea ca aceasta investitie sa se deruleze fara
probleme, in acest an urmand a fi continuate lucrarile demarate anul trecut.   
  

   Proiectul administratiei publice locale avrigene este finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu
(contract 186/4 din 10.12.2009) iar valoarea estimata a lucrarilor de constructii si instalatii este de 353398
lei (fara TVA).   
  

   Pana la data adoptarii hotararii Consiliului Local Avrig, au fost intocmite proiectele tehnice si au fost
facute demersurile necesare in vederea obtinerii avizelor si autorizatiei de construire. Urmatoarea etapa in
implementarea proiectului consta in demararea achizitiei pentru executarea lucrarilor de constructii si
instalatii.   
  Avand in vedere ca, pentru anul 2010 in Lista de investitii pentru implementarea proiectului a fost
aprobata doar suma de 50000 lei, s-a hotarat ca diferenta de bani (303398 lei) sa fie prevazuta in bugetul
anului 2011 ca si credit de angajament.
  
  Obiectivul general al acestei investitii este de a contribui la imbunatatirea calitatii aerului, prin reducerea
gradului de poluare cauzata de arderea combustibililor gazosi pentru producerea energiei termice, precum
si de a stimula utilizarea sistemelor care folosesc sursa de energie solara, nepoluanta. De asemenea, prin
implementarea investitiei se preconizeaza realizarea unei economii la combustibilul folosit pentru
functionarea centralelor termice, marirea duratei de viata a acestor echipamente, precum si cresterea
randamentului sistemului de incalzire. 
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