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GALERIA
GEMINA

V`nd teren 2 ha, zona
Panic - Hereclean,

ideal pentru
construc[ii industriale,
complexe zootehnice,

ateliere, sp]l]torii
auto, turism etc, pe

partea dreapt] , spre
Hereclean (vis-a-vis de
Mare Comp). Frontul la
strad] este de 132 m.

Un cadou unic...

SUVENIR
Un magazin pe gustul t]u!

"n perioada urm]toare, SC Publiserv SA va efectua o serie de
lucr]ri de repara[ii capitale \i de creare a unei noi re[ele de ap]
potabil]. Astfel, 'n urma aprob]rii de c]tre Consiliul local a acestor
lucr]ri, se vor efectua repara[ii capitale la: re[eaua de ap] potabil]
situat] 'ntre Colegiul Na[ional Silvania \i strada Crasnei,
bran\amentele de la blocurile D 24 - D 26/A \i cel de pe strada Ion
Slavici, bloc C12. De asemenea, se va construi o nou] re[ea, care
va fi racordat] la conducta de 1.000, lucrare care va avea drept
beneficiar Comandamentul Jude[ean de Jandarmi, care se
confrunt] cu mari probleme privind asigurarea apei potabile 'n
unitate. Motivele care au stat la baza deciziei de a efectua aceste
lucr]ri sunt legate de faptul c] re[elele propuse pentru a intra 'n
repara[ii capitale sunt 'ntr-un grad avansat de uzur]. Din acela\i
motiv, a fost aprobat] - de c]tre CL, scoaterea din func[iune \i
valorificarea re[elei de ap] situat] 'ntre Pod ILF \i intersec[ia DN
1F \i intrarea 'n satul Panic. Aici, pe l`ng] gradul avansat de uzur],
nefiind 'n stare de func[ionare, 'n luna decembrie, re[eaua a suferit
degrad]ri datorate 'nghe[ului. Deoarece costurile repara[iei sunt
mari \i au fost g]site alte solu[i i de alimentare cu ap] a
consumatorilor, s-a luat decizia ca re[eaua s] fie scoas] din
func[iune \i valorificat]. O bun] parte din sumele rezultate din
valorificarea acestui mijloc fix, trecut 'n domeniul privat al
municipiului Zal]u, vor fi virate la bugetul local.

Revenind la lucr]rile de repara[ii capitale din cele patru zone,
putem spune c] acestea sunt 'n valoare total] de 748 milioane lei,
iar sursa de finan[are va fi redeven[a anual] datorat] Consiliului
local de c]tre Publiserv.    Cristina GHIORGHIU




