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MODERNIZAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN BRAȘOV ȘI SĂCELE
CONTINUĂ ȘI ÎN ACEST AN
În Brașov, în perioada 18 martie – 4 mai 2019, vor avea loc lucrări de modernizare a
rețelelor de alimentare cu apă pe strada Avram Iancu. Astfel, de la intersecția cu strada Morii și
până la intersecția cu strada Bisericii Române vor fi executate lucrări de înlocuire a conductei de
distribuţie a apei potabile, precum şi a branşamentelor. Circulația va fi blocată pe un sens în zona
specificată și va fi semnalizată corespunzător. Practic, va fi continuat proiectul început în toamna
anului trecut, de reabilitare a rețelei de apă potabilă din această zonă, proiect care a fost sistat pe
perioada sezonului rece.
Tot în Brașov, lucrările de pe strada Fundătura Hărmanului vor continua până în data de
29 martie. Aici se reabilitează rețeaua de canalizare pentru cartierul Timiș-Triaj. Lucrarea
programată constă într-o subtraversare de cale ferată. Circulația va fi restricționată pe un sens.
În municipiul Săcele, luna aceasta încep lucrările de extindere a rețelei de canalizare și
montarea de racorduri pe bulevardul Gheorghe Moroianu, de la intersecţia cu str. Ady Endre până
la intersecţia cu George Coşbuc.
Aceste lucrări fac parte din Contractul nr. 9F, loturile 1 și 2, în valoare totală de 24,61
milioane de lei, finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare.
Îi asigurăm pe brașoveni că aceste lucrări de modernizare sunt în beneficiul întregii
comunități, chiar dacă vor presupune disconfort pe perioada șantierului. Pe termen lung, în
privința alimentării cu apă, se vor diminua semnificativ întreruperile din aceste zone. Pentru
canalizare, apele uzate vor fi colectate în rețeaua publică și transportate la Stația de Epurare Brașov.
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