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Nu găsesc ac de cojocul milogilor.
Fenomenul cerșetoriei în Zalău dă
autorităților dureri de cap
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Fost primar din Sălaj,
condamnat la închisoare
cu executare
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10 familii nevoiașe din
județul Sălaj, ajutate de
Clubul Rotary Zalău,
înainte de Paști
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Bărbat din Mirșid, mort
în urma unei căzături
de pe bicicletă
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Reabilitarea străzii Cloșca din Zalău a ajuns la final
Strada Cloșca din Zalău, a cărei reabilitare a început
în urmă cu un an și două luni, este gata de recepţionare.
Primăria Zalău a anunţat, într-un comunicat de presă, că
a început recepţia lucrărilor la un proiect important din
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, respectiv lucrările
de modernizare a străzii Cloșca din municipiul Zalău,
ﬁnanţate prin PNDL, cu o valoare ﬁnală de 1.515.215 de
lei (TVA inclus), din care construcţii și montaj în valoare
de 1.474.398 de lei (TVA inclus).
Comisia de recepţie a început procedura pentru etapa
I a recepţiei lucrărilor, respectiv de analiză a
documentaţiei care a stat la baza proiectului de
modernizare a str. Cloșca, urmând ca, în etapa a II-a, să
se veriﬁce la faţa locului modul de execuţie a acestor
lucrări.
Pentru modernizarea str. Cloșca s-au executat lucrări
de refacere a părţii carosabile pe o suprafaţă de 6.298 mp,

trotuare – 2.375 mp, reabilitare spaţii verzi – 340 mp,
parcări longitudinale – 26 locuri, parcare str. Salamon
Jozsef – 8 locuri, reţea de canalizare pluvială – 858 m,
cămine prefabricate din beton pentru canalizare – 18
cămine, guri de scurgere – 56, indicatoare rutiere – 40,
indicatoare stradale – 21, canalizaţie reţea telecomunicaţii
– 4000 m, camerete de tragere – 30 camerete.
Pe același amplasament s-au desfășurat alte trei
proiecte, respectiv: proiectul de ”Reglementare LEA
0,4kV PTZ 8113 Traian – str. Cloșca”; proiectul de
”Extindere reţea iluminat public – strada Cloșca”; lucrări
pentru introducerea în subteran a tuturor reţelelor de
telecomunicaţii.
Prin lucrările executate s-a urmărit creșterea gradului
de confort al cetăţenilor prin crearea unei infrastructuri
moderne, îmbunătăţirea aspectului străzii și ﬂuidizarea
traﬁcului în municipiul Zalău.
 F. N.
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