MEDIAŞUL ÎN 2012

O IMPRESIE ASUPRA PROIECTELOR ÎN DEZVOLTARE
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Anul 2012

va fi pentru Mediaş un an în care „vom culege
roadele muncii şi răbdării noastre”. Marile lucrări de infrastructură demarate
încă din mandatul 2004 -2008 sunt pe cale să se încheie şi să lase locul altora noi. 2011 a reprezentat un an de „foc” pentru drumurile din oraş, întrucât proiectul de reabilitare a infrastructurii de apă - canal era în plină
desfăşurare. După ce se vor încheia aceste lucrări, care consumă mare parte
din banii de la bugetul local, vom putea să alocăm mai multe fonduri pentru
sănătate, învăţământ şi cultură.

Eforturile depuse pentru a avea „drumuri de calitate” au ajuns la faza la
care şi dumneavoastră veţi resimţi beneficiile muncii noastre. Încă din 2006
am făcut demersuri ca DN14 să fie asfaltat cu fonduri guvernamentale şi
iată-ne ajunşi ca foarte curând să vedem cea mai mare arteră din Mediaş
reabilitată în întregime. Deşi cu întârzieri provocate de criza economică,
contractul cu BERD pentru reabilitarea infrastructurii rutiere a fost semnat
şi ne aflăm în etapa în care se vor demara lucrările de modernizare a
străzilor de pământ şi piatră din municipiu şi a tuturor străzilor din satul
aparţinător Ighişul Nou.

O nouă sală de sport la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5, construcţia a două parcuri şi a unei pieţe de cartier, reabilitarea termică a unor instituţii de învăţământ, dotarea operatorilor publici de salubritate şi transport, finalizarea
construcţiei de blocuri pentru tineri, dotarea spitalului municipal şi construcţia unei noi creşe sunt doar câteva dintre cele mai importante investiţii
şi proiecte pe care le veţi regăsi în paginile acestei broşuri.

Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Film organizată în toamna anului
trecut a adus municipiului mult căutata identitate culturală şi a făcut ca numele „Mediaş” să fie auzit din Europa până în America. Evenimentele cultural - sportive vor fi şi anul acesta la „înălţime” şi sper pe placul
dumneavoastră.

INVESTIŢII
2012 va fi un an foarte dinamic în ceea ce priveşte infrastructura şi

construcţiile. Fie că vorbim de asfaltarea aproape a tuturor străzilor unde
anul trecut S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a lucrat la reţelele de apă şi
canalizare, fie că vorbim de începerea lucrărilor la străzile ce vor fi finanţate
din împrumutul acordat de BERD sau de cele finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, un lucru este cert: calitatea vieţii şi confortul dumneavoastră vor creşte considerabil.
Lucrări în continuare la infrastructura rutieră pe străzile: Moşnei,
Angărul de Sus – inclusiv ramificaţiile, Bârsei, Socului, Măgheranului,
Lalelelor, Lunca Târnavei, Plopului, Aleea Greweln.
Extindere reţele de iluminat public pe străzile: Aurel Vlaicu, Lunca Târnavei, Stadionului, Brateiului.
Lucrări noi finanţate de la bugetul local în anul 2012:
Lucrări de infrastructură rutieră pe străzile: Greweln – racorduri, Emil
Racoviţă – extindere, Rovine, Tisei, Măgheranului – prelungire, Legheş
– acces imobile, drum acces la cartier Baron Von Stromberg.
Amenajare sensuri giratorii la intersecţia străzilor Gării cu Titus Andronic; Constantin Brâncoveanu şi Academician Ioan Moraru cu Johannes
Honterus şi Nicolae Titulescu.

Îmi doresc să păstrăm dialogul permanent şi relaţia deschisă bazată pe comunicare. Sper să mă întâlnesc cu cât mai mulţi dintre dumneavoastră în
cadrul campaniei de curăţenie de primăvară, cu prilejul diferitelor manifestări culturale sau al întâlnirilor pe cartiere şi astfel să decidem împreună
„încotro merge Mediaşul”.
Primarul Municipiului Mediaş
Teodor Neamţu

Strada Legheşului
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Lista obiectivelor de investiţii care se vor finanţa din împrumuturi
bancare (de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare):

■ Reabilitare sistem rutier şi introducere utilităţi pe străzile: Şlefuitorilor, Dealul Furcilor, Hula Nouă, Râşnov, Posada, Grigore Alexandrescu,
Verii, Vâlcele, Primăverii, Episcop Ioan Bob, Mestecăniş, Gorăslău, Iuliu
Maniu, Negoiu, Făgăraş, Jiului, Timotei Cipariu, Parâng, Prislop, Tâmpa,
Andrei Mureşan, Nuferilor, Rora Mare, Alexandru Papiu Ilarian, Piloţilor,
Prahova, Prunului, Mică, Mitropolit Sterca Suluţiu, Vinului şi toate străzile
din satul aparţinător Ighişul Nou.

■Modernizare străzi: Aron Cotruş, Baia de Nisip, Păcii, Gravorilor,
Bâlea, Vulcan, Ceahlău, Dealului.
Lista obiectivelor de investiţii care vor fi cofinanţate prin Programul
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului:

■Modernizare străzi, alimentare cu apă, canalizare menajeră şi plu-

vială pe străzile: Liviu Rebreanu, Porumbelelor, Barajului, Titel Petrescu,
Teba, Mihail Sadoveanu, Aleea Tuşnad, Ighişului- ramificaţii, Câmpul de Jos.

Municipiul Mediaş va finanţa din bugetul local modernizarea trotuarelor
şi prin operatorul regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. realizarea reţelelor
de apă – canal. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va finanţa
modernizarea sistemului rutier.

Având în vedere faptul că o mare parte din lucrările de anvergură desfăşurate în cadrul proiectului derulat de compania S.C. Apa Târnavei
Mari S.A. sunt finalizate, anul acesta o atenţie deosebită se va acorda
capitolului de reparaţii la străzi.

■

Covor asfaltic în suprafaţă de 85.000 mp pe străzile: Alba Iulia, A.
Vlahuţă, A. Iancu, Ax. Sever, Baznei, Blajului, Bucium, Buziaş, Carpenului,
Călugăreni, Cibin, Câmpeni, Codrului, C. Schessaeus, Dimineţii, Dârstei,
Dorobanţilor, Dr. O. Fodor, Fagului, Gării, Gh. Lazăr, H. Coandă, H. Veche,
I. Chendi, I. Corvin, I. Maniu, Izvorului, L. Toppeltinius, Libertăţii, Luncii,
Lupeni, Mărăşeşti, Mărţişorului, Milcov, N. Filipescu, Nucului, Perşani,
Pârâului, Plopului, Şt. Bathory, Sadu, Sticlei, Şcolii, Şesului, Şipoţele,
Timiş, Târgului, Vidraru.

■ Plombe asfaltice şi reparaţii trotuare cu asfalt în suprafaţă de 30. 000
mp pe străzile: 1 Decembrie, Sibiului, I. Agârbiceanu, Baznei, Al. Cel Bun,

Sala de sport de la Şcoala cu clasele I-VIIII nr.5

A. Vlaicu, Bucegi, Calafat, Buziaş, Câmpeni, Libertăţii,
Carpenului, Cibin, Blajului, C. Neculce, Eforie, Carpaţi, I. C.
Brătianu, C. Brâncoveanu, Govora, C. Porumbescu, Nucului,
St. L. Roth, Unirii, Drum Ighiş, L. Blaga, I. Pisso, P. Maior, M.
Milles, Sticlei, Târgului, M. Roman, Păltiniş, V. Ţepeş, Stadionului.

■

Se va executa macadam în suprafaţă de 6.600 mp pe
străzile: Cibin, Sadu, Sinaia 3, C. Schesseaus, Sibiului 29, G.
Topârceanu, Cosmin.

■ Se vor ridica guri de scurgere şi cămine la cotă 350 de
bucăţi pe străzile unde se vor turna covoare asfaltice.
■ Reparaţii trotuare (pavaj) în suprafaţă de 11.300 mp: A.

Vlaicu, Şt. Cel Mare, Baznei (parţial), 1 Decembrie (parţial),
N. Titulescu (parţial), Acad. I. Moraru, Calafat (parţial), Sebeş
(parţial), Blajului (parţial), Unirii (parţial), alei, parcuri şi
locuri de joacă.

■ Echipare tehnico-edilitară*

- sala de sport Şcoala cu clasele I-VIII nr.5;
- blocuri ANL str. Predeal;
- cartier rezidenţial Daniel Thellmann;
- zonă construită str. Comandor Dimitrie Moraru.

*Utilităţi:canalizare menajeră, canalizare pluvială, alimentare cu apă,
iluminat public; sistem rutier şi trotuare
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PAŞI SPRE O APĂ BUNĂ

Operatorul regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de aproximativ 100 de milioane de
euro acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007–2013, în cadrul proiectului
„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş,
Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”.

Lucrări în curs de finalizare în cadrul Proiectului:
■ Reabilitare reţele distribuţie pe străzile: Axente Sever, Stejarului, Oituz,

Izvorului, Iazului, Valea Adâncă, Ulmului, Buzdului, Gheorghe Lazăr (zona
Moşna), Gheorghe Lazăr (zona A. Vlaicu), Aurel Vlaicu, M. Eminescu, UniriiPod Pietonal, Stadionului şi Perşani, Hermann Oberth, Milcov, Şos. Sibiului,
Marţian Negrea, Calafat.
■ Extindere reţele distribuţie pe străzile: Şipoţele-Avram Iancu, Gh. Lazăr,
Horea, Hermann Oberth, Stadionului (by pass).
■ Reabilitare reţele canalizare pe străzile: Cibinului, Sebeş, Aurel Vlaicu,
Brazilor, Viorelelor, Călăraşi, Protopop Moldovan, Gh. Lazăr, Lutăriei, Şesului,
Buzdului, Pădurii, Păcii, Hermann Oberth, Izvorului, George Coşbuc, Spitalului.
■ Extindere reţele canalizare pe străzile: Stejarului, Gh. Lazăr, Protopop
Moldovan, Petru Maior, Aurel Vlaicu, Intrarea Aviaţiei, Castanilor, Toma
Ionescu, Mal Stâng Târnava, Cronicar Neculce, Carpaţi, C-tin Brâncoveanu,
Expoziţiei, I.C. Brătianu, Cojocarilor, Stadionului, Nuferilor, Oituz, Aleea legătura str. Fagului-Oituz, Memorandist Roman, Mimozelor, Ştrandului, Sălciilor.
■ Reţea canalizare pluvială pe străzile: După Zid, N. Titulescu, Podului,
Carpaţi.

Lucrări în continuare finanţate din bugetul local pe străzile: Ilarie
Chendi, Mărţişorului, Ştefan cel Mare, Nicolae Filipescu, Luncii, L. Toppeltinus,
Moşnei până la Eleşteu, Şos. Sibiului (partea dreaptă pornind de la Meditur).
Lucrări noi la reţelele de apă şi canalizare menajeră şi pluvială finanţate
din bugetul local pe străzile: George Coşbuc, Plevnei, Crişan, Pictor Grigorescu, Sibiului (de la Felam până la Petrom), Cartier Baron von Stromberg.

Printre proiectele importante se numără cel de separare a măsurării consumului
de apă pentru condominii (50 scări), pentru care costurile aferente domeniului
public vor fi suportate din bugetul Consiliului Local Mediaş şi al operatorului,
precum şi proiectul de contorizare a utilizatorilor cu consum pauşal.

TRANSPORT ECOLOGIC

Parc auto Meditur

S.C. Meditur S.A. Mediaş, ca singur operator de transport public local de

persoane la nivelul municipiului şi al satului aparţinător Ighişul Nou, se preocupă
în permanenţă de creşterea calităţii serviciilor publice de transport oferite publicului
călător. În această direcţie, va continua şi în acest an acţiunea de modernizare a
transportului public de persoane care a demarat în anii trecuţi, prin creşterea confortului şi a siguranţei în trafic.

Societatea de transport Meditur are în program pentru anul 2012 o serie de
proiecte şi investiţii importante:
1. Achiziţionare mijloace de transport – microbuze;
2. Achiziţionare mijloace de transport – autobuze şi troleibuze;
3. Completare Sistem Ticketing;
4. Finalizare proiect Extindere reţea Stadionului;
5. Modificare reţea intersecţie Str. Brâncoveanu cu Ac. I. Moraru.
În cursul acestui an, Societatea
de Transport Local MEDITUR
implementează sistemul
electronic de ticketing şi GPS
modern bazat pe tehnologie de
ultimă generaţie, lucrări care
deja sunt în derulare.

Priorităţile sistemului sunt:

■ creşterea satisfacţiei cetăţenilor prin oferirea de servicii la
un nivel ridicat de calitate;
■ creşterea încasărilor;
■ implementarea unui sistem modern de ticketing.
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PIAŢA AGROALIMENTARĂ
Pentru a putea oferi condiţii de comerţ adecvat şi civilizat şi pentru a da
posibilitatea locuitorilor din cele mai mari cartiere medieşene de a beneficia
de avantajele unei pieţe agroalimentare, în anul 2012 S.C. Piaţa Prim
Com S.A. Mediaş are două obiective majore, şi anume: finalizarea pieţei
din cartierul Gura Câmpului şi întocmirea studiului de fezabilitate şi a
proiectului tehnic pentru amenajarea unei noi pieţe în cartierul
Vitrometan.

Alte proiecte din acest sector:

■ Construirea în perimetrul pieţei centrale a unui lanţ de 25 chioşcuri din
termopan, în vederea comercializării de produse industriale.
■ Amenajare spaţii depozitare legume fructe dotate cu instalaţie de
frig.
■ Amenajare spaţii proprii pentru
comerţ (magazin murături tradiţionale, magazin vânzare produse lactate, magazin vânzare unelte agricole, cramă).
■ Amenajare stand propriu pentru
vânzare legume fructe, achiziţionate
direct de la producătorii autohtoni,
din interiorul Halei A.

SĂNĂTATE

ÎNAINTE DE TOATE

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ asigură servicii medicale pentru peste 100.000 de cetăţeni care locuiesc în zona de nord a judeţului Sibiu.
Dotarea cu echipamente necesare efectuării a cât mai multor tipuri de investigaţii, pentru a oferi astfel acces la serviciile de sănătate tuturor cetăţenilor,
este unul din principalele obiective ale anului 2012.
Cele mai importante achiziţii sunt:
■
■
■
■
■

aparat mobil de radiologie
ecograf doppler
masă de operaţie – 4 buc
microtom
autoturism transport bolnavi

Anul acesta va continua seria de proiecte şi investiţii menite să crească confortul pacienţilor prin anveloparea termică şi reparaţia capitală a reţelei interne de încălzire centrală. Totodată, se va monta o centrală termică nouă cu
cogenerare energie electrică în sistem de finanţare ESCO, se va finaliza
construcţia unui lift exterior (derulare) şi reabilitarea faţadei pentru pavilionul Interne, dotarea cu o fabrică de oxigen medicinal. Toate aceste
proiecte şi investiţii sunt sau vor fi finanţate cu bani de la bugetul local,
Ministerul Sănătăţii sau sponsori.

Piaţa Gura Câmpului

Primarul
Teodor Neamţu
în Piaţa
Centrală.
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Salon spital
reabilitat cu
fonduri de la
S.N.G.N
Romgaz S.A.
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SPRIJIN ŞI
PROTECŢIE SOCIALĂ

Cea mai importantă investiţie care se află în derulare în anul 2012

100% PENTRU TINERI

o reprezintă construcţia Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Persoane
Vârstnice, situat în curtea Unităţii de Asistenţă Medico Socială.

Sprijinirea persoanelor care se află în dificultate a reprezentat
şi în anul 2011 pilonul de bază pentru activitatea desfăşurată la nivelul municipiului de către Direcţia de Asistenţă Socială. Astfel:
■ În anul 2011, 6293 de pensionari au beneficiat de abonamente gratuite pentru transportul în comun (femei după împlinirea vârstei de
60 de ani, bărbaţi după împlinirea vârstei de 65 de ani);

■ 272 de persoane au fost premiate cu ocazia împlinirii vârstei de 80
de ani şi 118 familii au primit un premiu cu ocazia aniversării a 50 de
ani de căsătorie;

■ Au fost acordate ajutoare materiale pentru 800 persoane aparţinând
categoriei de pensionari cu venitul de până la 500 lei/lună, constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană cu ocazia a 4 evenimente
din an (8 Martie, Paşti, 1 Octombrie – Ziua Internaţională a Vârstnicului şi Crăciun).

Şi în anul 2012 persoanele vârstnice vor beneficia de aceste
măsuri de sprijin.
Premiere cupluri care aniversează
50 de ani de căsătorie

Viitorul Centru de Îngrijire şi Asistenţă
Persoane Vârstnice

Primarul şi câştigătorii din Săptămâna Tineretului Medieşean

■ Vom da în folosinţă şi ultimele două blocuri ANL situate pe strada Predeal
şi vom executa lucrările de amenajare exterioară.
■ Vom continua repartizarea terenurilor identificate de Consiliul Local Mediaş
tinerilor sub 35 de ani pentru construcţia de case în cartierul rezidenţial Daniel
Thellmann.
■ Am trimis solicitare Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în vederea construirii a încă 8 blocuri de tip ANL în zona rezidenţială Târgului, zonă pe care am
scos-o de sub riscul de inundaţii.
■ Vom finaliza lucrările la Sala de Sport situată în incinta Şcolii cu clasele IVIII nr. 5. Lucrarea este finanţată de Compania Naţională de Investiţii în urma
demersurilor realizate de Primăria Municipiului Mediaş.
■ Vom construi o nouă creşă în cartierul Vitrometan, care va avea o capacitate
de 50 de locuri. Proiectul este demarat de Primăria Municipiului Mediaş şi
finanţat de Ministerul Dezvoltării.
Pe parcursul acestui an vom continua procesul
de modernizare şi anvelopare a mai multor
unităţi de învaţământ, dintre care amintim:
• Şcoala cu clasele I-VIII „Cireşarii“
• Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8
• Grădiniţa nr. 15
• Grădiniţa Piticot
• Liceul teoretic „St. L. Roth“
De asemenea, în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII
Mihai Eminescu se vor executa lucrări de
modernizare şi extindere.

Şcoala cu clasele I-VIII nr.7
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2012

ANUL PARCURILOR

Anul 2012 este numit generic anul parcurilor,
deoarece vor demara lucrările pentru amenajarea unor parcuri în zone diferite ale oraşului.
Se vor executa lucrări la:

■

Începe construcţia parcului din zona „Izvorul
Dorului“- proiect cu cofinanţare de la Ministerul
Mediului, în valoare de 1.107.382 lei. Suprafaţa
care urmează a fi amenajată este de 39.701 mp,
valoarea totală a proiectului fiind de 1.210.618 lei.
Începe realizarea parcului din zona barajului
de la Ighişul Nou. Valoarea proiectului este de
1.755.464 lei, constând în amenajarea de alei
gazonate şi plantări de vegetaţie, podium pentru
spectacole, pistă skateboard, role şi patinoar, mobilier urban.
Vom reamenaja spaţiul de joacă pe strada Constantin Brâncoveanu.
Vom executa lucrări de echipare edilitară în
zona fostei unităţi militare de aviaţie, în vederea
amenajării unui parc cu tematică de aviaţie.
Am lansat un concurs de idei pentru amenajarea unui Parc cu Tematică Medievală. Lucrările prezentate vor fi supuse dezbaterii publice.
Am lansat un concurs de idei pentru amenajarea unui Aqua Park. Lucrările prezentate vor
fi supuse dezbaterii publice.

■
■
■
■
■

CAMPIONI LA COLECTAREA
DEŞEURILOR

Mediaşul reprezintă un exemplu în România în ceea ce priveşte managementul
deşeurilor, iar operatorul de salubritate
S.C. Eco-Sal S.A. are o contribuţie decisivă la ceea ce înseamnă un management
integrat al deşeurilor în municipiul nostru. În anul 2012, societatea S.C. Eco-Sal
S.A. continuă proiectele deja începute şi
demarează noi lucrări de investiţii, printre care se numără:

■Achiziţionarea de containere de 1.100
litri si 120 litri şi containere pentru colectarea deşeurilor menajere;
■Achiziţionarea de containere subterane;
■Construirea unei microstaţii de epurare
a apelor uzate;
■Construirea unei linii automate de balotare a deşeurilor;
■Achiziţionarea de măturătoare stradale şi
autocompactoare;
■Vom organiza o serie de acţiuni/evenimente destinate cetăţenilor, printre care
amintim: Campania pentru colectarea DEEEurilor şi a deşeurilor periculoase, campania
„Curăţenia de primăvară şi toamnă” şi
campania locală de conştientizare asupra
importanţei colectării selective a deşeurilor.
■Anul acesta, Primăria municipiului Mediaş, prin Serviciul Public de Ecologizare
va planta un număr mare de flori, peste
50.000 bucăţi, în parcuri, pe stâlpi şi în rondurile din intersecţii. 90% dintre florile
plantate sunt produse în sera şi solariile
proprii.
■Vor fi plantaţi cu ajutorul elevilor 42. 500
puieţi pe o suprafaţă de 8,5 ha. În plus, vom
achiziţiona o stropitoare pentru udat florile
în parcuri.
■600 m gard viu va fi oferit la cerere Asociaţiilor de Proprietari, pentru spaţiul verde
din zona blocurilor.
■ S-a mărit la 233 numărul străzilor salubrizate.

Cea mai bună asociaţie de locatari din
Concursul Eco-Sal

Inaugurarea containerelor subterane

Inaugurarea staţiei de concasare
a deşeurilor
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CULTURĂ & SPORT LA SUPERLATIV

VOLUNTARIAT ŞI DEMOCRAŢIE
PARTICIPATIVĂ

În anul 2012, atât Primăria municipiului Mediaş, cât şi societăţile subordonate vor continua organizarea de evenimente şi acţiuni care se bazează pe
implicarea dumneavoastră. Aceste acţiuni sunt menite să crească pe de o
parte gradul de informare şi educare a publicului şi pe de altă parte să înfrumuseţeze oraşul şi să „antreneze” viaţa socială.
Cele mai importante acţiuni de acest gen din anul 2012 vor fi:

■ Organizarea de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. de noi campanii pentru pro-

Pe plan cultural-sportiv, se anunţă
un an bogat în evenimente şi activităţi organizate deopotrivă de municipalitate şi de ONG-urile din
oraş. În ultimii ani, au fost organizate evenimente cultural - sportive
pentru toate gusturile şi pentru toate
vârstele.

Festivalul de artă medievală

Foto: Ionuţ Anişca

Concurs dans sportiv

Mediaşul are deja tradiţiile lui binecunoscute pe plan naţional, „Festivalul
Medieval“, „Maratonul Internaţional Transilvania“, „Maratonul Medieval“,
„Noaptea Cavalerilor” (Ordinul Cavalerilor de Mediaş), „Vânătoarea Comorilor” (Asociaţia Dianthus), Week-end de camping (Consiliul Local al
Tinerilor) etc., iar în anul 2011 Festivalul de Film ne-a propulsat pe scena
internaţională.
Anul trecut, 76 de tineri cu performanţe deosebite la învăţătură şi la competiţii sportive au fost premiaţi cu sume cuprinse între 300 şi 600 de lei. Începând cu anul 2007, aceste sume sunt alocate din bugetul local şi vor fi
acordate din acest an în cadrul a două festivităţi (de Paşti şi de Crăciun), în
funcţie de momentul obţinerii premiului.

În 2012 cele mai importante evenimente organizate de municipalitate
sau în care municipalitatea este partener şi finanţator sunt:

■ „Mediaş European Central Film Festival“, ediţia a II-a;
■ Festivalul „Mediaş Cetate Medievală“, ediţia a VIII-a
■ „Maratonul Internaţional Transilvania“ ediţia a XI-a
■ „Maratonul Medieval de mountainbike“, ediţia a VIII-a
■ Festivalul „Pe Târnave în sus şi în jos“, ediţia a V-a
■ „Ziua Recoltei“, ediţia a IX-a
■ „Festivalul Cititorului“, ediţia a V-a
■ „Noaptea muzeelor“, ediţia a III-a.

movarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii de apă - canal, atât pentru publicul larg, cât şi pentru publicul profesionist, în scopul informării acestora cu
privire la protecţia surselor de apă şi promovarea nămolurilor rezultate din noile
staţii de epurare;
■ Organizarea de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a unei noi campanii de conştientizare pentru informarea elevilor cu privire la importanţa Proiectului de reabilitare a infrastructurii de apă - canal, pentru optimizarea calităţii serviciilor oferite;
■ Organizarea de către S.C. Meditur S.A. a Turului ECO cu bicicletele, cu ocazia
Săptămânii Democraţiei Locale;
■ Campaniile de curăţenie de primăvară şi de toamnă organizate de S.C. ECOSAL S.A.;
■ Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale, proiect aflat la a III-a ediţie şi care
se bazează pe acţiuni organizate de operatorii de servicii publice;
■ Organizarea de către SNTGN Transgaz S.A., în parteneriat cu S.C. ECO-SAL
S.A, a proiectului „Olimpiada Verde”, proiect în care sunt angrenaţi elevii de la
unităţile de învăţământ din Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou;
■ Sărbătorirea Zilelor Pământului (22 aprilie) şi Mediului (5 iunie).
CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului
Local Mediaş în anul 2009 şi este o structură formată din 22 de liceeni aleşi pentru
un mandat de doi ani de către colegii lor. Acest grup reprezintă interesele tinerilor
în relaţia cu administraţia publică locală. Tinerii organizează evenimente şi proiecte,
dintre care cele mai importante sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biblioteca Vie – 2-4 aprilie
Hrăneşte un zâmbet- 6 aprilie
Fii primar pentru o zi!- 27 aprilie
Grafitti Day – 30 aprilie
Discuţii cu autorităţile - 7 mai
Academie de dezbateri - 21 mai

Weekend de camping

7. Ziua Artelor- 1 iunie
8. Teatru forum – 15 iunie
9. Weekend de camping – 10-12 august
10. Săptămâna Tineretului Medieşean24-30 septembrie
Ziua Mondială a Apei

15

ALTE PROIECTE

■ Municipiul Mediaş este partener în cadrul proiectului CREARE, proiect
prin care se va realiza o strategie locală cu privire la impulsionarea sectorului economic cuprins în industriile cultural creative (arhitecţi, meşteşugari
artişti plastici, designeri, etc). În luna septembrie va avea loc la Mediaş o
dezbatere politică paneuropeană, la care vor participa autorităţi naţionale
şi reprezentanţi ai Uniunii Europene.

■ Municipiul Mediaş este partener în cadrul proiectului OPACT, care are

drept scop realizarea unui plan local de acţiune pentru contracararea
efectelor crizei economice din sectorul pieţei muncii, stabilirea măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea relaţiei angajaţi- angajatori la nivel local şi
stimularea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Anul acesta se va organiza în luna septembrie la Mediaş un atelier de schimburi de bune practici, la care vor participa reprezentanţii autorităţilor locale din oraşele europene partenere în proiect.

■ Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECONORD are drept obiective

principale anul acesta: încadrarea activităţii asociaţiei în proiectul de dezvoltare/implementare judeţeană şi cooptarea a trei noi membri.

■ Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Regiunea Târnavelor îşi propune să înfiinţeze un operator regional de turism. Totodată, se va stabili
strategia de marketing regional şi necesarul de servicii de pregătire profesională, în vederea dezvoltării de activităţi în domeniul industriei turistice
şi în al celor auxiliare acestora.

■ Administraţia publică doreşte realizarea unei platforme on-line care
să cuprindă ONG-urile, Asociaţiile, Fundaţiile şi voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în Mediaş. Pentru a avea o bază de date exhaustivă, solicităm sprijinul dumneavoastră şi vă rugăm să contactaţi Serviciul Relaţii
din cadrul primăriei pentru a verifica dacă vă aflaţi în evidenţele noastre
la: tel:0269/803806 sau e-mail: primaria@primariamedias.ro.

