
Mediasul are opt kilometri din DN 14. Primaria pregateste un mega-proiect
Guvernul a decis zilele trecute: cei opt kilometri din Drumul National 14 care tranziteaza municipiul 
Medias au fost trecuti in administrarea Consiliului Local Medias. in acest fel, dorinta municipalitatii
mediesene, concretizata in vara acestui an prin adoptarea unei hotarari a legislativului local de reprimire a
celor 8 kilometri ai Drumului National 14 in administrarea Consiliului Local, a fost indeplinita. 
  
  " Ce se va intampla?
  
  " Primaria Medias are planuri mari cu cei opt kilometri ai Drumului National 14 din interiorul
municipiului. Edilul sef al municipiului de pe Tarnava Mare spune ca va accesa fonduri europene pentru
reabilitarea acestui drum. Acesta nu va fi insa singurul drum reabilitat in baza acelui proiect, ci se
gandeste si la refacerea strazilor Mihai Eminescu, Carpati, Nucului, Govora sau 1 Decembrie. " Vom
scrie un proiect pentru reabilitarea Drumurilor Nationale din interiorul Mediasului si vom include si
sectorul Drumului National 14. Absolut toate strazile magistrale care au legatur[ cu Drumul National 14
si care traverseaza municipiul Medias vor fi incluse in acest proiect. in acel moment vom reg]ndi actuala
configuratie in sensul de a prinde si piste de biciclete, canale tehnice pentru ingroparea actualelor fire care
sunt prinse pe stalpi, sensurile giratorii pe care le putem face in asa fel incat sa avem in interiorul
localitatii o infrastructura moderna. Daca se va realiza si soseaua de centura, vom avea niste drumuri
mult mai libere, tinand cont de faptul ca din traficul actual, 60% il reprezinta traficul de tranzit, iar din
acest 60% o mare parte o reprezinta traficul de mare tonaj ", spune primarul Mediasului, Teodor Neamtu.
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