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Nr. 1388 /06.01.2006

Programele şi strategiile Primăriei Orăştie pe 2006
Programul de acŃiuni pentru anul 2006 încearcă să răspundă nevoilor din comunitate şi să
asigure atingerea obiectivelor stabilite de Primăria municipiului Orăştie.
– RON –
Nr.
BUGET
OBSERVATII
PERSPECTIVA
crt. DENUMIRE LUCRARE
2006
2007
2008
0
1
2
3
4
5
1. CAPITOLUL 84.02
2.150.000 4.752.989 1.327.771
Reabilitare si modernizare
strazi,dotari urbane
STRĂZI
-Modernizare str.1 Mai
971.347
Împr.bancar
-Modernizare str. Erou Ovidiu
1.092.224
Munteanu
-Modernizare str.Ghe.Doja
428.653
479.681
Împr.bancar
-Modernizare str.9 Mai
50.000
413.811
350.000 50.000 fond DJ.
-Modernizare str.M.Kogalniceanu
796.220
-Modernizare str.Morii
552.330
-Modernizare str.T.Vladimirescu
400.000
599.729
-Modernizare str.Al.I.Cuza
348.042
-Continuare lucrari modernizare str.
80.000
Dealul Mic
-Modernizare str.G.Cosbuc et.II
150.000
-Modernizare capat str.Dacilor6.277
293.723
Dominic Stanca
-Modernizare str.Crisan
365.000
115.000
-Reparatii imbracaminti
*
* realoc.fonduri
asfaltice,intretinere strazi
-Marcaje rutiere
*
*realoc.fonduri
-Asfaltare trotuare str Unirii
*
*realoc.fonduri
-Reparatii str. Targului
*
*realoc.fonduri
-Reparatii str Viitorului
*
*realoc.fonduri
-Reabilitare P-Ńa A.-Vlaicu şi
5.000
395.000
pietonal şi carosabil str.N.Bălcescu
*
*fond.Guvern
-Reabilitare str.Digului şi
5.000
MuzicanŃilor
-Amenajare parcări(str.Pricazului,
*
*realoc.fonduri
bl.4,8,32)
-Pt. str. 1Mai, Erou O.M, Gh.Doja,
*
*realoc.fonduri
Morii, T.Vladimirescu, 9 Mai, M.
Kogălniceanu, A.I.Cuza
-PT amenajare zona centrală
MOBILIER URBAN
1.000
8.000
8.000

1

2.

-Achizitii cosuri de gunoi stradal
-Amplasare statii autobuz noi,3 buc
-Achizitii banci
-Achizitii jardiniere
-Achizitii indicatoare si semne de
circulatie
-Reparatii curente la mobilierul
urban existent
-Creare rampe handicapati la
intersectii de strazi si cladiri publice
-Reabilitare WC public
-Repararea si reabilitarea
monumentelor si a fantanilor
arteziene
-Amenajări locuri de joacă (bl.14
str.Mureşul)
-Amenajare statii taxi
-Reabilitare si achizitie ehipament
semaforizare existent(relatie
dreapta)
-Achizitie echipament semaforizare
intersectie Micro II.
-Restante din 2005
CAPITOLUL 5004
Piete
-Reparatii hidroizolatie
hala+cantina P-ta CetăŃii
-Învelitoare copertina P-ta „La
Berze”
-Reparatii copertina dispensar
-Jgheaburi P-ta Stadion
-RestanŃe din 2005
Targul de vite
-Reparatii imprejmuire
Păşune - Stana de oi
-Continuare lucrari stana

3.

CAPITOLUL 67.02
Cultura, recreere si religie
Culte
-Biserică greco-catolică
-Rep. biserică Ad. Maicii Domnului
-Placare zid catedrala
-Reparatii biserica Sf.Nicolae
-Biserica calvină
-Biserica reformată

*
2.000
*
7.000
*

5.000
6.000
10.000
3.000

*realoc.fonduri
5.000
6.000 *realoc.fonduri
4.000
3.000 *realoc.fonduri

*

3.000

4.000 *realoc.fonduri

*

-

-

*realoc.fonduri

-

*realoc.fonduri

-

-

*realoc.fonduri

5.000
95.000

-

-

123.723

-

-

180.000

590.000

*
5.000

*

30.000
-

84.000
59.000
10.000
3.000
1.000
2.800
42.200
1.000
1.000
24.000
24.000
260.000
30.000
4.000
15.000
4.000
7.000
*
*

*fond.Guvern
*fond.Guvern
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Zone de agrement
-ReparaŃii clădire lac Şumuştău
-Alimentare cu apă şi gaz zonă
Şumuştău
-ReparaŃii Miniparc

4.

6.000
4.000
2.000

Zone verzi
- Achizitie mat.săd.şi prod. specifice
- Intretinere si amenajari spatii verzi
- Achizitie si intretinere utilaje

111.000
50.000
60.000
1.000

Parcuri
- Amenajare pista role si achizitie
echipament
- Reparatii foisor
- Reparatii iluminat public
- Reparatii mobilier si alei
- Reparatii aparate de joaca
- Amenajare teren minifotbal
- Amenajare linie trenulet copii

70.000
34.000
5.000
5.000
5.000
1.000
20.000
-

Teren tenis
-Zgura Filipesti
-Perete antrenament tenis
-Rachete +mingi

10.000
5.000
4.000
1.000

Stadion 1-2
-Extindere tribuna stadion Chimica
-Reabilitare tribune stadion Chimica
-Reabilitare teren Mecanica
-RestanŃe din 2005

31.000
2.000
29.000

Lucrari exterioare Sala de sport
-Canalizare pluviala
-Sistematizare verticala

2.000
2.000
-

CAPITOLUL 5010
Casa de cultura
-PT Modernizare sala
-Modernizare sala spectacole
a) consolidare scena
b) modernizare cabine
c) achizitii scaune
d)dotari
e)modificare panta sala
f) amenajare balcon si modificare
cabina proiectie
g)achizitie scena
metalica,tâmplărie,căsuŃe

10.000
10.000
*

100.000
100.000
-

-

10.000

420.000

10.000

20.000

400.000

70.000
60.000
10.000
-

170.000
70.000
100.000
-

* realoc.fonduri

10.000

3

5.

CAPITOLUL 65.02
Invatamant
Colegiul Nat.A.Vlaicu
-Zugraveli si vopsitorii (3 coridoare
si 15 cabinete)
-Reparatii grup sanitar
-Achizitii mobilier scolar si sportiv
-Reabilitare sala sport
-Revizie centrala termica
-Deratizare si dezinsectie
-Carti,reviste
-RestanŃe din 2005

550.000

Grupul scolar N.Olahus
-Lucrari in continuare consolidare
corpA
- Usi cu geamuri termopan corp B11 buc
-Reparatii grupuri sanitare -4 buc
corp B
-Înlocuit ferestre hol 2 nivele corp B
-Zugraveli corp B+ sala sport
-Cazane CT,reparatii cos centrala
-Reparatii invelitoare corp B si sala
de sport
-Mobilier pentru cabinete, sala
profesorala si cabinet director
-RestanŃe din 2005

140.000

Scoala gen Dr.A.Vlad
-Înlocuire tamplarie exterioara local
centru
-Reparatii fatada local centru
-Reparatii alei si amenajare curte
local centru
-Reparatii acoperis local gara si
amenajare grup sanitar
-Reparatii acoperis,zugraveli si
reparatii tamplarie local vechi
-Achizitii mobilier pentru 5 sali de
clasa,laborator de informatica si
cabinet metodic
-Amenajare local cantina
-Achizitie statie de
amplificare,camera video si scule
-RestanŃe din 2005

135.000

Scoala gen.Dominic Stanca
-Înlocuire tamplarie exterioara
parter

125.500

60.000

-

4

-Reparatii grupuri sanitare
-Reparatii acoperis sala sport veche
-Reparatii plansee sali clasa local
statui
-Achizitii mobilier
-Gresie hol si scari profesori
-Placare soclu exterior
-RestanŃe din 2005
Gradinita PN1
Local ALBA CA ZAPADA
-Înlocuire jgheaburi si burlane
-Reparatii poarta
-Gresie si faianta grupuri
sanitare,obiecte sanitare
-Reparatii fatada si trotuar

35.500
9.500

Local Lizuca
-Finalizare imprejmuire
-Reparatii jgheaburi si burlane
-Parchet sali de grupa
-Revizie inst. de apa si canal
-Reparatii acoperis si fatada

10.000

Local Scufita Rosie
-reparatii scari de acces exterior intrare
-reparatii fatada
-revizie acoperis
-inlocuit jgheaburi si burlane
-gresie scari interioare
-revizie inst . electrica

14.000

Local Prichindel
-Raschetat si paluxat parchet
-Revizie inst.apa si canal
-Zugraveli si vopsitorii
-Gresie hol
-Achizitie calculator
-Achizitie mobilier
-RestanŃe din 2005

2.000

Gradinita PP2
-Împrejmuire local
-Parchet sali de clasa si dormitoare
-Reparatii acoperis
-Calculator,imprimanta
-Achizitii
mobilier,aragaz,lenjerie,huse
saltele,fete masa
-Achizitii jucarii si aparate de joaca

41.500

5

-RestanŃe din 2005

6.

Gradinita PP1
-Reparatii scari
-Reparatii filigorie
-Revizie inst.electrica
-Zugraveli si vopsitorii interioare
-Achizitii mobilier si ob.de inventar
-Achizitie 2 calculatoare

12.500

CAPITOLUL 70.02
LocuinŃe,servicii şi dezv. publică
Lucrari exterioare bl.H si C
-Retele apa +
retele canalizare men.+pluv.
-Retea gaz
-Bransament electric
-Sistematizate verticala

2.226.182

Locuinte
-Achizitie apartamente-1buc.
-Introducere gaz metan str
.N.Balcescu nr.6 si9
-Contorizare gaz str.Muresul
bl.1/24,str.Pricazului bl.42/44
-Racord canalizare str N.Balcescu
nr.9 si P-ta Victoriei nr.28
-Reparatii sarpanta str.Gh.Lazar
nr.3 si str.N.Iorga nr28
-Reparatii terase str.Pricazului bl.
42/80,40 sc B si C,13/84,str.Muresul
bl.14/131,3 sc A
-Racord apa P-ta Victoriei nr1
-Reparatii fatade P-ta Victoriei
nr.28,şi str. N.Iorga nr.28.,str.
N.Balcescu nr.9,str.Pricazului bl.40
sc.B
-Reparatii instalatii electrice P-ta
Victoriei nr.28,str.Gh.Doja nr.51,
contorizare apa str.Gh.Doja nr.51
-Reparatii diverse P-ta Victoriei
nr.28 si M.Eminescu nr.6
-Construire locuinte de necesitate 15
buc
-Cheltuieli locuinte sociale- olandezi
-Reparatii locuinte str.Primaverii
nr.8
-RestanŃe din 2005
Retele de apa

191.000
68.000
13.000
100.000
10.000
477.000
60.000
3.000

Schimb Emin.8

1.000
4.000
5.000
2.000

1.000
4.000

5.000

2.000
100.000
245.563
30.000
14.437
558.900

121.000
6

1. Extindere si sistematizare retele
de apa
-Achizitie dozator sulfat aluminiu
-Achizitie dozator var
-Pompa dozatoare cu membrana
-Supapa aspiratie si supapa dozare
-Înlocuire tamplarie sas filtre aerare
-Înlocuit si reparat batardouri baraj
Sibisel
-Reparatii baraj Zavoi

105.618

15.000

35.000
22.000
7.000
8.000
32.618

15.000
-

2. Extindere si echilibrare
-Retea apa programul SAMTID
-Înlocuire retea apa str.L.Rebreanu
-Retea apa str. Viilor
-Retea apa str.Unirii
-Retea apa str. A.Saguna
-Bransamente
-RestanŃe din 2005

453.282
420.900
30.000
*
2.382

Iluminat public
-Consum energie electrica
-Iluminat festiv
-Extindere retea iluminat public
zona SEWS – DN7
-Reabilitare iluminat zona centrala
-Modernizarea sistemului de
iluminat public
-Achizitii produse (componente)
-Extindere retele electrice str. Garii
si str. Targului
-Deviere retea P-ta A.Vlaicu
-Extindere retea iluminat public
str.Pricazului, Muresul,Viitorului
-RestanŃe din 2005

460.000
250.000
10.000
60.000

STUDII
- SF-modernizare străzi în
mun.Orăştie
-SF –reabilitare Canalul Morii
-SF-varianta ocolire zona EST
-SF drum forestier
-SF colectare si selectare deseuri
-SF reabilitare si transformare
cladire str.M.Eminescu nr.8
-SF local nou gradinita
-Studiu de circulatie municipiul
Orastie
- PUD-uri
. locuinŃe zona ROMFRUCT

-

1.000

100.000
2.000

106.000

35.000
26.000
45.000
*realoc.fonduri

Împr.bancar

6.000
2.000
1.000
5.000
24.000
86.000
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. locuinŃe zona CUBIC
. locuinŃe str. 9 Mai

7.

8.

9.

10.

CAPITOLUL 70.11
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica (din taxe speciale)
Cimitire
-Extindere imprejmuire cimitir
municipal
-Reabilitare alei cimitir municipal
-Lucrari de intretinere la cimitirul
municipal si cel ortodox
-Reparatii imprejmuire cimitir
ortodox
-Reparatii cladire casa poarta la
cimitirul ortodox

18.500

17.000

20.000

18.500
10.000

17.000
10.000

20.000
10.000

2.000
2.000

3.000
1.000

4.000
1.000

3.000

3.000

5.000

1.500

-

-

CAPITOLUL 66.02
Sanatate
Spital
- Reparatii acoperis corp
central,policlinica si CT
-Înlocuire conducte gaz metan pt.
distributie
-Reabilitare subsol(inlocuire
conducte apa rece,apa
calda,conducte
termice,redimensionare canalizare)
-Achizitie masina de spalat
industriala,masina stors rufe,uscator
rufe,calandru uscat rufe,soba gaz
bucatarie,masa inox 4 buc.,robot
bucatarie.
-Achizitie analizor ioni
pt.laboratorul de analize
-Achizitie echipament chirurgie
-Achizitie echipament anestezie
-AchiziŃie colonoscop
-RestanŃe din 2005

155.000

160.000

155.000
50.000

160.000

CAPITOLUL 68.02
Asigurari si asistenta sociala
Cresa
-Parchet 2 sali
-Gresie si faianta
-Extindere cladire pentru 1 dormitor
-RestanŃe din 2005

28.000

CAPITOLUL 51.02

98.000

*

*realoc.fonduri

*

*fond.Guvern

100.000

-

60.000

5.000
40.000
30.000
30.000

28.000
3.000
7.000
18.000
298.000

120.000
8

Autoritati publice
Primarie
- SF Extindere sediu Primărie
-Întocmire PT extindere sediu
Primarie
-Lucrari de reabilitare cladire str
M.Eminescu nr.8
-RestanŃe din 2005

30.000
30.000
*

80.000
50.000

40.000
-

*realoc.fonduri

*

30.000

40.000

*realoc.fonduri

150.000
110.000
40.000

70.000
50.000
20.000

*realoc.fonduri

13.000
13.000

10.000
10.000

-

UM
-Reparatii imprejmuire
-Alimentare cu apa potabila
SPITAL VECHI
-Demolare casa scarii secundara
-Renovare fatada
-Reparatii acoperis
-Reparatii interioare
-Înlocuire cazan CT
-RestanŃe din 2005

*
68.000
2.000
50.000
6.000
*
10.000

*

55.000
40.000

*realoc.fonduri

*

15.000

*realoc.fonduri

1.672.000

215.200

138.000

1.607.000
1.165.000

205.200

128.000

SALA ASTRA
-Întocmire PT –extindere si
modernizare in scopul transformarii
in centru cultural
-Achizitie CT
11.

CAPITOLUL 74.02
Protectia mediului
Canalizari
-Canalizare menajera si pluviala
str.P.Maior,Popa Sapca,
Cojocarilor, Castaului, Horea
-Canalizare menajera si pluviala str
Cojocarilor,Plantelor,
I.Chendi,Digului si Muzicantilor
-Canalizare menajera str.Primaverii
-Canalizare menajera str. Morii
-Canalizare pluviala str. Pricazului
-Canalizare menajera
str.Gradinarilor
-Canalizare menajera str.Pandurilor
-Canalizare pluviala str Dacilor si
Decebal
-Achizitie pompa ape uzate statia de
epurare 1 buc.
-Lucrari de decolmatare Canalul
Morii
-Canalizare menajeră str. Erou
Moraru

*realoc.fonduri

Împr.bancar

335.000

Împr.bancar

42.000
25.000
98.000
55.000
7.200
88.000
*

25.000

20.000

20.000

*realoc.fonduri
40.000

20.000
9

Rampa de gunoi
-Refacere imprejmuire rampa veche
- Amenajare drum acces rampa
noua
-Amenajare rampa
-Amenajare loc depozitare deseuri
-Amenajare punct de selectare
deseuri electrice si electronice
-Costuri de informare si campanii
de mediu

38.000
1.000
8.000

10.000

10.000

8.000
15.000
5.000

10.000

10.000

Cheltuieli materiale si dotari
serviciul public
-Generator de curent
-Pikamer electric
-Masina de maturat rigole
-Masina de maturat si aspirat
-Schela exterioara pentru reparatii
fatade
-Remorca pentru tractor
-Containere moloz tip RT1DC4-0
-Achizitii containere selectare
deseuri
-Polizor electric
-Drujba
-Masina combinata tamplarie

27.000

1.000

1.000
2.000
1.000
*
*

*realoc.fonduri
*realoc.fonduri

17.000
1.500
2.500
500
1.000
1.500
7.251.682

5.623.189

2.195.771

TOTAL GENERAL
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Programe derulate în cursul anului 2006
- Serviciul Public de Asistenta Sociala Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

CAPITOL

SUME

Cap. 68.02.50 cf. legii 34 / 1998, privind
acordarea unor subventii asociatiilor si
fundatiilor romane cu personalitate juridica,
care infiinteaza si administreaza unitati de
asistenta sociala, care au depus solicitare
- Asociatia « Sprijiniti copiii « filiala Orastie
- Asociatia Conativ Orastie
Cap. 68.02.15.02
Cheltuieli privind asigurarea hranei zilnice,
persoanelor dezavantajate din municipiu
Orăştie, copii şi vârstnici, cca. 150 persoane
zilnic.Hrana este asigurată din cele două
locaŃii ale Consiliului Local Orăştie
- cantina de ajutor social – piata Grădiştei
- microcantina de incintă – policlinica veche
Cap. 68.02.15.01 cf. legii 416 / 2001 privind
venitul minim garantat şi a unor ajutoare de
urgenŃă, în numerar

360.000.000 ROL
36.000 RON

Cap. 68.02.06
Cheltuieli de personal şi întreŃinere, privind
asistenŃa socială pentru familie şi copiii aflaŃi
în situaŃii de criză, acordată în cadrul
centrului de urgenŃă şi a centrului social
comunitar.
Cheltuieli cu întocmirea studiului de
fezabilitate de realizare a unui complex de
servicii, prin programe cu finanŃare
nerambursabilă.

2.169.600 mii ROL
216.960 RON

3.710.000 mii ROL
371.000 RON

3.771.1000 mii ROL
377.110 RON
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PROGRAM DE ACTIVITATI 2006 SI IN PERSPECTIVA
- DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

Capitol

Sume

Cap. 60.02.47 O.U.G. nr. 102/1999
Protectia speciala si incadrarea in
munca a persoanelor cu handicap grav
– 80 asistenti ai persoanelor cu
handicap
Cap. 60.02.50
Indemnizatii persoane cu handicap
grav- 40 persoane
Infratiri cu alte orase

5,52000 RON

Achizitionarea registre agricole
Amenajamente silvice- 640ha X 6
euro/ha

100.000 RON

- Helmstedt - 1.100 RON
- Criuleni - 6.000 RON
4.000 RON
3.840 Euro

VENITURI
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

VENITURI
Vanzari material lemnos
Chirii teren
Certificate producator agricol
Bilete proprietate animale

SUME
30.000 RON
12.000 RON
5.000 RON
1.000 RON

CHELTUIELI AUTOFINANTATE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Nr.
crt.
1.
2.

Cheltuieli

SUME

Stana oras
Fertilizari pasuni
Salariu paznic campean
Achizitionare teren arabil pentru
marirea suprafetei de pasune LuncaSeusa 6,20 ha X3500 RON/ha

23.100 RON
5.000 RON

VENITURI

21.700 RON

VENITURI AUTOFINANTATE
SUME

Venituri vanzari material lemnos –
pasunea impadurita „Vale”
Taxa pasune

11.000 RON
8.000 RON
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PROGRAMUL DE ACTIUNI CULTURAL-ARTISTICE SI SPORTIVE
PE 2006 PENTRU CASA DE CULTURA ORASTIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

24 Ianuarie - „Hora Unirii”- 500 RON
8 martie – „Ziua Femeii”- 600 RON
aprilie – „O sarbatoare de suflet si apreciere”- 5000
aprilie – Concurs de poezie „Dominic Stanca”- 500
aprilie – Participarea corului „Armonia” la Festivalul coral de la Resita- 1200
mai – „Maialul Orastian”- 9000
mai – Premierea olimpicilor – 4500
iunie – Participarea Ansamblului folcloric „Doina Muresului” la „Zilele Resitei”
-1200
9. iunie – Participarea corului „Armonia” la Festivalul International „Ion Vidu” –
Lugoj- 1200
10. iunie – „ZIUA EROILOR”- 120
11. iunie – „ZIUA COPILULUI”- 300
12. iunie – Participarea Casei de Cultura la Festivalul de Solisti vocali si
instrumentisti „ Luta Iovita” – CARANSEBES- 9000
13. iunie - Spectacol cu „Ansamblul de balet a Operei din Cluj- Napoca”
14. iulie - „Ziua Imnului National”- 200
15. iulie – Spectacol cu Ansamblul folcloric „Doina Muresului” la Festivalul
International de Folclor „HERCULES” – Baile Herculane- 1500
16. iulie – Tabara de Sculptura – 2500
17. iulie – „Sarbatoarea Dacilor”- 5000
18. iulie – Deplasarea Ansamblului Folcloric „DOINA MURESULUI” la Festivalul
International din Italia - 20000
19. octombrie - Participarea Ansamblului folcloric „Doina Muresului” la Festivalul
„Flician Farcasu” la Brad – 500
20. octombrie- Scriitori Orastieni – Simpozion, intalnirea scriitorilor din Orastie 3000
21. octombrie – „Seara de romante” – 2500
22. octombrie – Festivalul Judetean, concurs ”Tudorica Muntean” editia a V-a,
pentru solistii vocali si instrumentisti – 10000
23. noiembrie – Personalitati Orastiene- editia a VI-a – 1500
24. noiembrie – „Fata in Fata cu teatrul romanesc”- 2000
25. decembrie – „ZIUA NATIONALA A ROMANIEI” – 1500
26. decembrie – „Festivalul Coral de muzica Sacra „Cu noi este Dumnezeu”- 3000
27. decembrie - Deplasarea Ansamblului Folcloric „DOINA MURESULUI” la
Festivalul Datini si Obiceiuri – Fagaras- 1500
28. decembrie – Festivalul „Calusarul Transilvanean”- 2000
29. decembrie – „Povestea Bradului”- 500
30. decembrie – „Vine, vine Mos Craciun”- 7000
31. decembrie – Revelion 2007 – 7000
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Ca şi capitole prioritare pentru Primăria municipiului Orăştie pentru anul
2006 sunt vizate următoarele:
1. CAPITOLUL STRĂZI
Numele lucrării 2006
- 1 Mai
Reabilitare
şi
-Gheorghe Doja
modernizare
IntersecŃia
străzi
dintre
strada
Dacilor
cu
Dominic Stanca

2007
-Ovidiu Munteanu
- M. Kogălniceanu
- Morii
- Coşbuc
- Târgului
- Primăverii

2. CAPITOLUL MEDIU
Denumirea lucrării
2006
A. Lucrări canalizare Str. Petru Maior, Popa Şapcă,
Cojocarilor, Căstăului, Horia,
între râuri
Ilarie
Chendi,
Digului,
MuzicanŃilor, Plantelor.

ObservaŃii
Una dintre preocupările
primăriei a fost şi
rămâne
îmbunătăŃirea
infrastructurii stradale şi
tehnico-edilitare.

ObservaŃii
Lucrările de extindere a
reŃelelor de canalizare pe
străzile situate între cele
două râuri, care traversează
Orăştia, continuă şi în anul
2006.

B. Canalizare pe străzi Str. Primăverii, Morii
izolate
C. Lucrări de colmatare
la Canalul Morii

D. Reabilitare
Tineretului

Parcul Sunt vizate lucrări de reparaŃii
şi modernizare, completări de
plantaŃii cu salcâm alb, plop
piramidal
etc.;
refacerea
pavilionului pentru fanfară,
realizarea unor dotări pentru
tineri, realizarea unor zone de
flori, reparaŃii la balustradele
podeŃelor,bănci,reintroducerea
apei potabile, reparaŃii alei,
corpuri
de
iluminat,
îngrădirea
stejarului
monument.

Lucrarea are ca scop
îndeplinirea unuia dintre
obiectivele pentru anul
2006 acela de a proteja
mediul înconjurător prin
proiecte interne şi externe în
domeniul mediului.
Toate lucrările se înscriu
într-un amplu program de
interes local de reabilitare a
Parcului Tineretului din
strada Armatei.
Sursele de finanŃare pentru
lucrările de reabilitare a
parcului sunt următoarele:
10 lucrări finanŃate din
bugetul
local,
2
în
parteneriat cu şcolile şi
liceele din Orăştie, 1
parteneriat public-privat, 1
din autofinanŃare.

3. CULTE
Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere la:
 Biserica Adormirea Maicii Domnului
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Biserica Sf. Nicolae
Biserica Greco – Catolică
Biserica Reformată
Biserica Sf. Mihail şi Gavril

4. ÎNVĂłĂMÂNT
Sunt vizate lucrări de reparaŃii curente şi de întreŃinere în unităŃile de învăŃământ
gimnazial, liceal precum şi la grădiniŃe. O parte din banii alocaŃi vor fi dirijaŃi înspre
cheltuielile aferente pentru plata restanŃelor din anul 2005.
5. SĂNĂTATE
Lucrările vizează reparaŃii la acoperiş (finalizarea acoperişului) şi lucrări necesare
pentru înlocuirea reŃelelor interioare de gaz metan şi apă. Cheltuielile aferente în domeniul
sănătăŃii sunt cuprinse şi în dotările cu aparatură pentru blocul operator şi pentru secŃia
interne.
6. CIMITIRE
ReparaŃii şi investiŃii cu bani proveniŃi din taxele speciale pentru cimitir.
7. PIAłA
Lucrări de modernizare în pieŃele din Orăştie.
8. LOCUINłE
- Lucrări exterioare la blocurile G şi H;
- AchiziŃionarea unui apartament;
- case sociale;
- case pentru rromi cu sprijin olandez.
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