
Zeci de mii de flori impodobesc orasul
In urmatoarele saptamani se vor planta aproximativ 60.000 de plante anuale care le vor inlocui pe cele
bienale in parcurile sibiene, a anuntat ieri, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Serviciul specializat al Primariei a inceput impodobirea stalpilor de pe principalele artere ale orasului, cu
6.500 de ghivece cu muscate. Pana acum, ghivecele s-au instalat pe Bulevardul Vasile Milea si pe
Şoseaua Alba Iulia, iar in perioada urmatoare vor impodobi toate arterele din oras.
  
  Contracte pentru arteziene si locuri de joaca
  
  Primaria Sibiu a contractat si anul acesta doua firme care sa se ocupe de intretinerea si reparatia
echipamentelor din locurile de joaca pentru copii si a fantanilor arteziene din oras.
  
   Firma S.C.Total Solutions S.R.L. se va ocupa de reparatia si intretinerea spatiilor de joaca din Parcul
Sub Arini, Parcul Tineretului, strada Ştefan cel Mare, Valea Sapunului, Hipodrom CT1, Aleea
Haiducului, Parcul Cristianului, B-dul Corneliu Coposu (doua locatii), parcul din cartierul Ţiglari, str. Ion
Neculce, parcul de pe str. Miraslau, parcul din zona str.
  
  Lunga - str. Rusciorului, parcul din Piata Cluj, parcul de pe str. Oncesti, parcul de pe str. Hategului,
parcul Ţiteica, parcul Interex, parcul din Ştrand II si parcul de pe Valea Sapunului. Valoarea contractului
este de 48.950,00 lei, cu valabilitate pana la data de 30.10.2012.
  
  Reparatia, intretinerea si igienizarea fantanilor arteziene vor fi asigurate in acest an de catre firma S.C.
Electro-Con Impex S.R.L. Aceasta se va ocupa de fantana din sensul giratoriu de pe Bulevardul Mihai
Viteazu, fantanile din parcurile Sub Arini, Terezian, Astra si parcul din Piata Unirii, fantana din fata
Cercului Militar, cea de pe Bulevardul C.Coposu, de pe strada Dealului si cea de pe N.Balcescu, precum
si cele situate in Piata Mare si Piata Schiller. Valoarea contractului este de 27.230,00 lei si este valabil
pana la data de 30.10.2012.
  
  Fantana din Parcul Tineretului a fost placata pe exterior, costul acestei lucrari fiind de 27.355 lei. Tot la
acest obiectiv a fost inlocuita instalatia electrica pentru care s-au platit 65.170 lei.
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