
Primaria Medias lucreaza la foc continuu
Amenajarea salii de spectacole a municipiului, reabilitarea pasarelei de peste Tarnava sau a unitatii
medico-sociale din oras, dar si lucrarile executate de edili la prinicipalele strazi din municipiu insumeaza
cateva zeci de miliarde de lei bune si reprezinta doar o parte din lucrarile Primariei Medias, din ultimele
doua luni de zile.
  
  Reprezentanti municipalitatii de pe Tarnava sustin ca, in ultimele luni, s-a lucrat intens la fatada salii de
spectacole, in plus au fost finalizate si lucrarile la instalatia termica a salii. Din estimarile edililor,
lucrarile executate in cursul lunii precedente se ridica la 869 de milioane de lei. Tot in aprilie, directia
tehnica a Primariei a trecut si la reabilitarea pasarelei suspendate peste Raul Tarnava Mare. In prima faza
au fost executate lucrari de consolidare la grinda, s-au montat placi de beton, cofrare si s-au armat
imbinarile, costurile ridicandu-se la peste 500 de milioane de lei. Totodata, asfaltarea si amenajarea
canalizarii de pe strada Hula Veche au intrat in vizorul municipalitatii, iar lucrarile executate ajung la 1,1
miliarde de lei. Conform declaratiilor reprezentantilor biroului de presa al Primariei, municipalitatea a
executat lucrari de reabilitare si intretinere pe mai multe strazi din Medias. "S-au facut lucrari pe strazile
soseaua Sibiului, V. Madgearu, Academician Ioan Moraru, M. Eminescu, pod Tarnava, St.O.Iosif, P-ta
Saguna, M. Viteazu. N. Titulescu, Closca, Unirii, Roth, Pompierilor, C. Brancoveanu, Carpati, Turnului,
J, Honterus, G. Enescu, Petru Rares, Baznei, 1 Decembrie, Nucului. Valoarea lucrarilor din cursul lunii
precedente sunt in valoare de 1,1 miliarde de lei", sustine Anntonela Sofia Barbu de la Biroul de Presa al
Primariei Medias.
  In prezent, edilii continua lucrarile de plombare pe strazile 1 Decembrie, Clujului, Gradinarilor, Gh.
Lazar, Marasesti, Izvorului si monteaza in jur de 55 de indicatoare de circulatie, treceri pietoni cu led, si
indicatoare pentru strazi unde este necesar.
  
  Marian CRACIUN
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