MEDIAŞUL ÎN 2011

M

,,
odernizarea străzilor şi a infrastructurii de
apă – canal reprezintă priorităţile acestui an.
Mediaşul va cunoaşte o dezvoltare pe multiple
direcţii, de la amenajarea sistemului rutier, la
reabilitarea sistemului de apă – canal, la managementul integrat al deşeurilor, la menţinerea măsurilor sociale până la amenajarea de noi parcuri,
transport modern şi organizarea de manifestări
culturale.”
Teodor Neamţu
Primarul Municipiului Mediaş

2011 –
Investiţiile
continuă

Lucrări finanţate de la
bugetul de stat prin
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului:

Modernizare sistem rutier pe străzile
Liviu Rebreanu, Titel Petrescu, Mihail
Sadoveanu, Teba, Aleea Tuşnad,
Barajului, Ighişul ramificaţii, Cîmpul
de Jos, Pe Cetate, Porumbelelor.

Anul 2011 se remarcă prin numărul important de investiţii pe care le
derulăm în Mediaş. Pentru fiecare stradă
neasfaltată am elaborat proiectele tehnice şi mai mult decât atât am identificat
modalităţile de finanţare pentru executarea lucrărilor.
Fondurile pentru investiţiile de modernizare ale străzilor vor fi asigurate de la
bugetul local, de la bugetul naţional, dar
şi de la Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Lista obiectivelor de
investiţii propuse a se
realiza din creditul
rambursabil

Lucrări finanţate din
bugetul local

Lucrări în continuare şi
lucrări noi:

● Echipare tehnico-edilitară str. Predeal;
● Echipare edilitară şi modernizare str.
Livezii şi Emil Racoviţă;
● Amenajare străzi cartierul Moşnei:
str. Moşnei, Măgurei, Gorunului,
Măceşilor, Vişinilor, Cireşilor, Angărul
de Sus;
● Amenajare străzi şi reţele edilitare
zona de locuinţe pentru tineret
str. Bucegi;
● Modernizare stradă şi extindere reţele
edilitare str. Piscului;
● Modernizare stradă şi sistem canalizare pluvială şi extindere reţea de apă
potabilă str. Bârsei;
● Reabilitare stradă şi reţele utilităţi str.

LEGENDĂ:
● Bugetul local
● Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului
● B.E.R.D. - credit
rambursabil

Socului, Măgheranului şi Lalelelor;
● Reabilitare stradă şi reţele de utilităţi
str. Amurgului;
● Reabilitare str. Caraiman, Cristalului şi
Brădet;
● Modernizare str. Ghimbav;
● Reducerea riscului de inundare în zona
străzilor Târgului, Gheorghe Lazăr,
Dealul Furcilor;

● Amenajare sistem rutier str. Aron
Cotruş, Baia de Nisip, Păcii, Gravorilor,
Bâlea, Vulcan, Neajlov, Rovine,
Ceahlău, Piloţilor.
● Amenajare sistem rutier, reţea de apă,
canalizare menajeră şi pluvială pe str.
Şlefuitorilor, Dealul Furcilor, Hula
Nouă, Râşnov, Posada, Grigore Alexandrescu, Verii, Vâlcele, Primăverii, Episcop Ioan Bob, Mestecăniş, Gorăslău,
Iuliu Maniu, Negoiu, Făgăraş, Jiului,
Mitropolit Sterca Suluţiu, Timotei Cipariu, Parâng, Prislop, Tâmpa, Andrei
Mureşan, Dealului, Nuferilor, Emil
Racoviţă, Rora Mare, Alexandru Papiu
Ilarian, Prahova, Prunului, Mică, Vinului.
● Înfiinţarea reţelei publice de apă şi apă
uzată şi amenajarea străzilor în satul
aparţinător Ighişu Nou.

În anul 2011 se vor executa lucrări
de reparaţii şi întreţinere la infrastructura
● Reabilitare Angărul de Sus –
rutieră prin covoare asfaltice pe supraramificaţii;
faţă de 75.000 mp, plombe asfaltice pe
● Amenajare alee str. Greweln;
suprafaţă de 20.000 mp şi lucrări de
● Modernizare str. Lunca Târnavei.
reparaţii ale trotuarelor pe o suprafaţă de
10.500 mp, pe str. Brazilor, Ştefan cel
Mare, Baznei (parţial), 1 Decembrie
Vom realiza lucrări de reparaţii şi de (parţial), Nicolae Titulescu, Academician
vopsitorie la confecţiile metalice şi Ioan Moraru şi de asemenea pe alei din
dotările stradale.
parcuri şi locuri de joacă.

Şantier
pentru
apă de
calitate

Î

n anul 2010 au început lucrările la proiectul de reabilitare
şi extindere a infrastructurii de apă şi canalizare. Acest lucru
a însemnat transformarea Mediaşului într-un şantier pentru ca
în 2013 să avem la robinete o apă de calitate. Odată cu
finalizarea acestei investiţii vom uita de canalele colmatate,
ţevile ruginite, dar şi de disconfortul creat de săpăturile din oraş.
Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă
uzată din regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”
este cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene şi
derulat de operatorul regional S.C. ,,Apa Târnavei Mari” S.A.
Valoarea acestui proiect deosebit de important pentru creşterea
calităţii apei potabile este de 169.640.302,96 lei fără TVA pentru
municipiul Mediaş. Proiectul include modernizarea staţiei de
tratare, a staţiei de epurare şi a reţelelor de apă şi canalizare din
Mediaş.

În anul 2011 vor începe lucrările de
reabilitare şi extindere ale reţelelor de
distribuţie apă pe următoarele străzi:
9 Mai, Acad. Ioan Moraru, Aurel Vlaicu,
Avram Iancu, Avram Iancu – Şipoţele,
Axente Sever, Bathory Istvan, Bucegi,
Buzdului, Călugăreni, Călugăreni/
Vidraru, Dealului, Gării/Pod Târnava,
Gloria, Gravorilor, Gheorghe Lazăr,
Hermann Oberth, Iazului, Izvorului,
Ighişului, Marţian Negrea, Mărăşeşti,
Mihai Eminescu, Milcov, Oituz, Părâul
Tisei, Perşani/ Stadionului, Plopului,
Stejarului, Unirii/Pod Pietonal, Valea
Adâncă.

Anul acesta vor demara lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de canalizare pe următoarele străzi: 9 Mai,
Alexandru cel Bun, Amurgului, Arieş,
Teodor Aman, Blajului, Brazilor, Buzdului, Călugăreni, Carpaţi, Carpenului,
Călăraşi, Ciocârliei, Dârstei, Dorobanţi,
Feleacului, Florilor, Furcilor, George
Coşbuc, Gh. Lazăr, Govora/Turda,
Hermann Oberth, Ion Corvin, Libertăţii/Rovinari, Lotru, Lupeni, Lutăriei,
Milcov, I.C.Brătianu, Intrarea Aviaţiei,
Memorandist Roman, Mimozelor/ Strandului, N.Titulescu, Nucului, Păcii,
Pădurii, Pârâului, Protopop Moldovan,
Sadu, Sebeş, Sinaia, Oituz, Petru Maior,
Plopului, Progresului, Sălciilor, Socului,
Stadionului, Târgului, Timiş, Trandafirilor, Turda, Aurel Vlaicu, Vaslui,
Vidraru/Călugăreni, Ulmului, Zorilor.

Transport
modern
Societatea de transport S.C. Meditur
S.A. îşi propune în 2011 o serie de
proiecte şi investiţii importante. Astfel,
anul acesta se vor achiziţiona: mijloace
de transport leasing, mijloace de
transport noi şi second - hand. De asemenea, se va achiziţiona un sistem de
control acces şi distribuţie bilete şi
abonamente.
În anul 2011 vom extinde reţeaua de
troleibuz pe strada Stadionului.

100%
pentru
tineri

● Vom continua recompensarea tinerilor cu performanţe deosebite la
învăţătură sau sport cu un
premiu în bani.
● Vom amenaja spaţii de
joacă în municipiul
Mediaş.

Creşa din Cartierul Gura Câmpului

Bloc locuinţe ANL

Bloc locuinţe sociale
pe str. Luncii

● Vom executa lucrările de amenajare exterioară ale blocurilor ANL
situate pe strada Posada şi vom da în folosinţă 4 din aceste blocuri.
● Am făcut demersuri pentru construcţia a încă 8 blocuri de tip ANL. Anul
acesta vor începe lucrările de îmbunătăţiri funciare în zona Târgului pentru
a permite ulterior demararea lucrărilor.
● Vom continua repartizarea terenurilor identificate de Consiliul Local
Mediaş tinerilor sub 35 de ani pentru construcţia de case;
● Vom elabora proiectul tehnic pentru construcţia unui bloc de locuinţe de
serviciu pe strada Gravorilor, din cartierul Vitrometan.
● Vom mări capacitatea creşei din cartierul Gura Câmpului cu încă 30 de
locuri, prin amenajarea primului etaj al imobilului.
● Vom dezvolta infrastructura pentru sport prin construirea unui bazin de
înot amplasat în Cartierul Vitrometan, în curtea interioară a Şcolii
Generale nr.8, şi a unei săli de sport situată în Cartierul Gura Câmpului;

P

e plan cultural, principalul obiectiv de investiţii îl reprezintă realizarea „Centrului Cultural”
(prin reamenajarea corpului E din incinta fostei
unităţi de aviaţie). Acest
centru va găzdui pe lângă
Muzeul municipal, asociaţiile şi fundaţiile cu
profil cultural si sportiv
din municipiul Mediaş.

Vom organiza în acest
an peste 200 de evenimente cultural sportive
printre care amintim: „Bazarul de Paşti“, Festivalul
,,Mediaş – cetate medievală, târg de meştesuguri
vii”, concursul de mountainbike ,,Maratonul Medieval Mediaş”, concursul
de atletism ,,Maratonul
Internaţional Transilvania”, ,,Festivalul Cititorului”, „Săptămâna Tineretului Medieşean“ etc.

Maratonul Medieval Mediaş

Bazarul de Paşti

Ziua Recoltei

Sănătate cu Sprijin
pentru
prioritate
vârstnici

În anul 2010 am preluat Spitalul Municipal Mediaş. Peste 100.000 de
cetăţeni depind de serviciile medicale
oferite de unitatea medieşeană, motiv
pentru care ne propunem oferirea
unor tehnologii medicale eficiente, acces
egal la serviciile de sănătate şi creşterea
satisfacţiei faţă de serviciile primite.

În anul 2011 vor fi amenajate cu fonduri de la Societatea Naţională de Gaze
Naturale ROMGAZ S.A. 16 rezerve moderne, câte patru astfel de saloane pe
fiecare etaj. De asemenea, prin accesarea
de fonduri europene ne dorim să achiziţionăm aparatură medicală (R.M.N.), o
staţie de producere oxigen şi o autosanitară.

Piaţa

În anul 2010, au beneficiat de
transport gratuit în comun un număr de
6024 persoane vârstnice, au fost
premiate 83 de cupluri care au împlinit
50 de ani de căsătorie şi 254 de persoane
care au împlinit 80 de ani de viaţă. Anul
trecut, Direcţia de Asistenţă Socială a
oferit de patru ori unui număr de 800
persoane vârstnice, cu venitul sub 500
de lei, tichete sociale în valoare de 100
de lei.

● Persoanele vârstnice vor beneficia în
continuare de gratuitate pe transportul
în comun (femei cu vârsta de 60 de ani
şi bărbaţi cu vârsta de 65 de ani);

● Cuplurile care aniversează 50 de ani
de căsătorie şi care împlinesc 80 de ani
de viaţă vor primi în continuare un
premiu de responsabilitate socială;
● Pensionarii care au venituri sub 500
de lei vor primi de patru ori pe an tichete
în valoare de 100 de lei.

● Vom demara construcţia la Centrul de
Îngrijire pentru Persoane Vârstnice
situat în curtea Unităţii de Asistenţă
Medico Socială;

Anul acesta piaţa a devenit societate comercială având
denumirea S.C. Piaţa Prim – Com S.A.
● În anul 2011, vom începe lucrările de amenajare a
Pieţei de Cartier Gura Câmpului, situată pe strada
1 Decembrie, în apropierea Complexului Vechi.
● În Piaţa Centrală vom amenaja spaţii de depozitare
legume – fructe dotate cu instalaţie de frig şi totodată
vom amenaja spaţii proprii pentru comerţ, cu scopul de
a menţine preţurile la un nivel scăzut.

● S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaş îşi propune pentru anul 2011 dezvoltarea unui comerţ civilizat, transparent şi încurajarea producătorilor din ţară să-şi
comercializeze produsele în municipiul Mediaş. Pentru
a evita furtul la cântar s-au achiziţionat cântare electronice.

Mai curat şi
mai mult verde

M

ediaşul este un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte managementul deşeurilor. Anul acesta, odată cu finalizarea lucrărilor la staţiile de
concasare ale deşeurilor rezultate din construcţii şi la cea de colectare şi depozitare a deşeurilor periculoase, Mediaşul va avea un sistem integrat al
deşeurilor în proporţie de 80%. Valoarea acestor investiţii este de 886.000 euro,
iar finanţarea este asigurată de Guvernul Norvegiei, proiectul fiind implementat de operatorul regional S.C. Eco-Sal S.A. În domeniul managementului
deşeurilor am făcut paşi importanţi şi cred că modelul nostru va fi preluat şi de
alte comunităţi locale.

● În anul 2011, vom continua amenajarea de locuri de depozitare subterane a
deşeurilor menajere în cartierele de blocuri.

●Tradiţia desfăşurării unor campanii de curăţenie de primăvară şi toamnă va
continua şi anul acesta pentru că numai împreună putem avea un oraş curat.

● În cursul anului 2011 va fi amenajat un parc de recreere „Izvorul Dorului“.
Finanţarea acestei investiţii este asigurată de Guvernul României, prin
Ministerul Mediului şi Pădurilor. Prin acest proiect se va amenaja o suprafaţă
de 39.701 mp spaţiu verde în zona străzii Piscului, constând în: amenajare
alei pietonale ecologice, plantări arbori şi arbuşti, montat mobilier urban,
amenajare locuri de popas şi odihnă, amenajare ronduri flori.

Anul acesta se va
planta un număr record
de flori, peste 50.000
de bucăţi, în parcuri şi
rondurile din intersecţii. Tot anul acesta
vor fi plantaţi 45.000
de puieţi pe 10 ha.

Alte proiecte:

● Vom repartiza cele 33 de locuinţe sociale situate pe strada
Luncii;

● Vom finaliza Proiectul Tehnic pentru „Reabilitarea turnurilor
şi zidurilor de fortificaţie medievală“;

● Mediaşul va fi gazda Festivalului de Film al Europei Centrale
ce se va organiza în perioada 5 – 11 septembrie şi la care vor
participa peliculele premiate din opt ţări, respectiv Austria,
Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria şi cu statut
de invitat, Israel;
● În urma înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Regiunea Târnavelor“, formată din 25 de primării din judeţele
Sibiu, Mureş şi Alba, dezvoltarea activităţilor turistice se va
realiza organizat pe plan regional folosindu-ne mai degrabă de
identitatea istorică a regiunii decât de împărţirea administrativă;
● Impulsionarea sectorului cultural – creativ cu relevanţă economică prin conceperea de strategii rezultate în urma participării
în reţeaua europeană CREA.RE;

● Dezvoltarea de noi modalităţi de valorificare ale avantajelor
locale prin participarea la ateliere, seminarii, conferinţe
organizate prin linia de finanţare URBACT, în urma cărora vor
fi elaborate strategii de dezvoltare economică specifice pentru
municipiul nostru.

