Obiective de investitie :
1. CONSTRUIRE POD LA CONFLUENȚA PÂRAIELOR CSORGO ȘI
HIDEGKUT ÎN LOCALITATEA VIȘTEA
2.

CONSTRUIRE POD PESTE PÂRUL CSORGO SPRE BISERICA
ADVENTISTĂ ÎN LOCALITATEA VIȘTEA

Din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile din luna mai 2019, podurile din
centrul localității Viștea situate lângă Școala cu cls. I-IV și lângă Biserica Adventistă au cedat,
structura de rezistență a acestora a fost afectată atât de mult încât unul dintre poduri s-a prăbușit
parțial, celălalt fiind pe cale de prăbușire.
Ca urmare a acestor situații s-au făcut solicitări către Instituția Prefectului Județului Cluj
respectiv către Consiliul Județean Cluj pentru alocarea sumei necesare în vederea refacerii
podurilor afectate, de către Primăria Comunei Gârbău prin Primar Prof. Broaina Gheorghe
Lucian.
În urma solicitării, comisia de specialitate în domeniul infrastructurii/edilitargospodăresc/agricol numită prin Ordinul Prefectului Județului Cluj s-a delplasat în data de 29
mai 2019 în comuna Gârbău, localitatea Viștea pentru a constata și evalua pagubele produse în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase pentru fiecare pod afectat în parte.
Mai jos găsiți detaliile despre fiecare obiectiv de investiție :
CONSTRUIRE POD LA CONFLUENȚA PÂRAIELOR CSORGO ȘI
HIDEGKUT ÎN LOCALITATEA VIȘTEA
Suma alocată acestui obiectivului de investiție este de 314.782,00 lei.
Primăria Comunei Gârbău prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian a demarat
procedurile pentru contractarea lucrării cu respectarea normelor în vigoare.
În data de 18.10.2019 s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 5033 între UAT Comuna
Gârbău reprezentată prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian și firma SC BOBCARTER
SRL.
După obținerea finanțării au început lucrările de desființare și refacere a podului existent
precum și a zonei afectate, conform ordinului de începere a lucrărilor.
Data începerii lucrărilor este 08.11.2019, conform ordinului de începere a lucrărilor .
Până la sfârșitului anului 2019 lucrările au fost executate în proporție de 60%, fiind
deschis traficul rutier și pietonal pentru a nu crea disconfort cetățenilor pe perioada executării
lucrărilor.
Termenul de realizare este de 6 luni și anume 08.05.2020.
Până în prezent stadiul lucrării este de 95%.
Până în data de 08.05.2020 sperăm să finalizăm lucrarea la acest pod și lucrările aferente
acesteia.

Atașăm câteva fotografii de pe parcursul lucrărilor executate.

CONSTRUIRE POD PESTE PÂRUL CSORGO SPRE BISERICA
ADVENTISTĂ ÎN LOCALITATEA VIȘTEA
Suma alocată obiectivului de investiție este de 292.454,40 lei.
Primăria Comunei Gârbău prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian a demarat
procedurile pentru contractarea lucrării cu respectarea normelor în vigoare.
În data de 17.10.2019 s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 5014 între UAT Comuna
Gârbău reprezentată prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian și firma și SC AGA
ADRIANO SRL.
După obținerea finanțării au început lucrările de desființare și refacere a podului existent
precum și a zonei afectate, conform ordinului de începere a lucrărilor.
Data începerii lucrărilor : 08.11.2019, conform ordinului de începere a lucrărilor .
Până la sfârșitului anului 2019 lucrările au fost executate în proporție de 60%, fiind
deschis traficul rutier și pietonal pentru a nu crea disconfort cetățenilor pe perioada executării
lucrărilor.
Termenul de realizare : 6 luni și anume 08.05.2020
Până în prezent stadiul lucrării este de 95%.
Până în data de 08.05.2020 sperăm să finalizăm lucrarea la acest pod și lucrările aferente
acesteia.
După finalizarea lucrărilor consider că atât aspectul cât și problemele legate de cursul
de apă și de siguranța în trafic și pietonal nu va mai fi o problemă.

Atașăm câteva fotografii de pe parcursul lucrărilor executate.

