
Primaria cheama mediesenii la infrumusetarea orasului
Planuri mari pentru reprezentantii Primariei Medias in ceea ce priveste infrumusetarea orasului si
amenajarea de spatii verzi. Strategia municipalitatii pentru primavara anului 2011 curpinde amplasarea pe
trotuare si in jurul stalpilor a unor suporturi in sistem rotund, la o inaltime de 1metru pentru ghivecele de
flori. Tot pentru anul viitor, reprezentantii primariei mediesene au in plan confectionarea de ladite sau
butoiase tip ghiveci, de dimensiuni mai mari, care vor fi amplasate in zonele cu trafic pietonal intens.
Municipalitatea va avea in atentie toate parcurile si zonele verzi existente in oras. Astfel, pentru parcul din
Vitrometan vor fi confectionate pergole pentru a crea zone de umbra si frumos. De asemenea, pentru
mediesenii din cartierul Aurel Vlaicu avem vor fi amenajate alei pietonale si vor fi amplasate banci
creand astfel o zona de relaxare pentru cei care locuiesc in aceasta parte a orasului. "Anul viitor ne
propunem sa formam o echipa intre municipalitate si cetateni pentru a transforma orasul intr-unul al
florilor. Astfel, lansez inca de pe acum o provocare catre mediesenii care detin terenuri si caroa le plac
florile, ca daca isi produc rasaduri de flori pentru necesarul propriu sa o faca in cantitati mai mari pentru a
veni in sprijinul nostru cu surplusul de rasaduri. Acestea vor fi plantate pe strada sau in cartierul in care
locuiesc. Atat prin implicarea noastra, cat si a cetatenilor, fiecare cartier al municipiului Medias poate
deveni un spatiu plin de verdeata si flori. De asemenea toate aceste demrsuri ii vor sprijini pe medieseni
in castigarea concursului de acum traditional "Cea mai curata strada, cea mai harnica asociatie de
proprietar" pentru ca anul viitor vom pune un accent deosebit pe spatiile verzi si flori ", a declarat
viceprimarul Mediasului, Floarea Taropa.
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