
Investitii in pregatire, la Talmaciu
Zilele acestea, la Primaria orasului Talmaciu se lucreaza intens la realizarea documentatiilor necesare
pentru demararea licitatiilor publice pentru cateva obiective de investitii deosebit de importante.
  
  Astfel, cea mai importanta investitie programata pentru vara acestui an este "Reabilitarea Aleii
Castanilor" din zona centrala de blocuri a orasului. Prin aceasta lucrare vor fi reabilitati aproximativ 370
metri liniari de drum (se va turna asfalt), vor fi realizate trotuare precum si retele de canalizare pentru apa
pluviala. Daca nu vor interveni probleme deosebite, lucrarea va fi efectuata pana la sfarsitul acestei veri.
  
  "Alimentarea cu energie electrica a cartierului rezidential Armeni II" este o alta investitie pentru
realizarea careia se fac eforturi considerabile in aceasta perioada. Şi in acest caz, documentatia de licitatie
este aproape gata, iar intr-un timp destul de scurt, va fi publicat anuntul pe SEAP. in urma efectuarii
acestei lucrari, va fi asigurata energia electrica la cele 100 de loturi pentru locuinte prevazute in aceasta
zona.
  
  in cateva luni, pe marginea Drumului National 7- strada Unirii (intre intersectiile cu drumul catre
Talmacel si drumul catre Caminul pentru bolnavi psihic) va fi realizat un trotuar. Documentatia pentru
licitarea acestei lucrari este in lucru. Va fi realizat un trotuar din dale si borduri de beton pe o suprafata de
aproximativ 1700 mp.
  
  O alta lucrare ce se pregateste zilele acestea este reabilitarea strazii Cetatii (de la intersectia cu strada
Mihai Viteazu, pana la intersectia cu strada Pietii). Aici, strada va fi reabilitata prin inlocuirea pavajului
cu piatra cubica (partial) si asfaltare (partial), precum si prin executia rigolelor pentru scurgerea apelor
pluviale. Suprafata totala ce va fi reabilitata este de aproximativ 3700 mp, iar lungimea depaseste 700
metri.
  
  Toate lucrarile prevazute pentru executie in aceasta perioada sunt finantate din bugetul local al orasului.
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