
Peste 50.000 de metri patrati de asflat nou anul acesta la Medias
Investitiile au ocupat in bugetul anului 2010 ponderea cea mai mare. 
  
  Din totalul bugetului alocat investitiilor, 11 milioane de lei au reprezentat lucrarile de investitii si de
reparatii la sistemul rutier. Pana acum s-au finalizat lucrarile la infrastructura rutiera pe 11 strazi
(Greweln, Angarul de Jos, Hateg, Strugurilor, Viilor, Muscelului, Movilei, Plopului, Leghesului,
Wewern, Teilor), iar alte 14 strazi (Magurei, Gorunului, Macesilor, Visinilor, Perilor, Ciresilor, Angarul
de Sus, Ghimbav, Piscului, Amurgului, Mosnei, Socului, Maghiranului, Lalelelor si Barsei) sunt in lucru.

  
  De asemenea anul acesta au fost turnati 32.596 mp de covoare asfaltice si 18.413 mp de plombe
asfaltice. 
  
  `Anul acesta am finalizat lucrarile la blocul de locuinte sociale de pe str. Luncii, iar lucrarile la Centrul
de recuperare persoane cu handicap si bloc cu 33 de locuinte sociale sunt practic gata, urmand ca si aceste
unitati locative sa fie repartizate. Totodata am finalizat lucrarile de anvelopare termica la Scolile Generale
nr.
  
  5 si 7, la Colegiul Tehnic Mediensis si la Grup Scolar Automecanica. Cinci blocuri de locuinte din
cartierul Dupa Zid beneficiaza de programul national multinanual privind cresterea performantei
energetice derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si practic 380 de familii vor plati
mai putin factura la incalzirea termica o data cu anveloparea termica a imobilelor`, spune primarul
Neamtu. 
  
  In plus, tot anul acesta la Centrul de Ingrijire Persoane Varstnice ce se va construi in curtea Unitatii de
Asistenta Medico – Sociala s-a obtinut avizul de la Directia Monumentelor Istorice si s-a predat Proiectul
Tehnic, urmand ca anul viitor sa inceapa constructia efectiva. De asemenea anul acesta a fost marita
capacitatea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala cu 9 locuri. Elevii Scolii Maghiare Istvan Bathory s-au
mutat in casa noua dupa ce au fost finalizate lucrarile la constructia situata pe strada M. Viteazul. Tot
anul acesta a fost amenajata o noua cresa in cartierul Gura Campului, de care beneficiata 30 de copii.
Investitiile vor avea ponderea cea mai mare si in bugetul anului 2011. 
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