DRUM TRAFIC GREU
Descriere tehnică - executat
• S-a executat sectorul de drum stradă asfaltată cu
trotuar, de la pichetul A0 - A 12, cu o lungime de 200 ml;
• Investitorilor li se va acorda dreptul de servitute
convențională de acces.
De executat
• De executat încă 960 ml de drum;
• Se vor preda strada Progresului și strada Industriei
domeniului public.

CURENT ELECTRIC
Descriere tehnic
tehnică - executat
S-au montat:
- 1 transformator 0,80MW
,80MW (Collini)
- 1 transformator 1,25 MW (Polycontact)
- 6 stâlpi pentru iluminat stradal
•

•

•

•

Putere aprobată 800/870 KW - racordare directă (Aviz
tehnic racordare 70002331/
70002331/21.08.2009);
S-aa modernizat linia existentă Sibiu Nord – ZIOS,
ZIOS cu un
circuit LEA 20 kv cu cablu torsadat 3x150 mmp și 110 stâlpi
care asigură posibilitatea adăugării unui al doilea circuit;
circuit
În prezent există o putere aprobată de 2,5 MW, conform ATR
nr. 70201446544/23.09.2014. În acest moment mai este
disponibilă o putere de 2,0 MW
MW;
Pe circuitul LEA 20 kv existent este posibilă o suplimentare a
puterii cu 5 MW în termen de maxim
maximum două luni de la
solicitare;
Pentru ZIOS, societatea ENERGO SMART INVEST SRL deține
de
licența
ța de distribuție a energiei electrice nr.
n 1995/
29.12.2016.

De executat
•

La cererea investitorilor poate fi realizat al doilea circuit LEA
20kV, cu un spor de putere de 8 MW, în termen de 4-6 luni;
Lucrarea va fi executată de SC ENERGOTEHNICA SRL și
ENERGO SMART INVEST SRL

GAZE NATURALE
Gaze naturale medie presiune E-ON
Gaze naturale mare presiune Transgaz
Descriere tehnică - executat
Introducerea unei conducte de medie presiune PE 100
SDR11 DN 160 mm, pe o lungime de 960 ml;
Este disponibil un debit 4000 mc/h, pentru viitorii
investitori.
Lucrarea s-a predat la E-ON Gaz.
De executat
•

•

De executat încă 960 ml PE 100 SDR11 DN 160 mm de medie
presiune;
La cerere de peste 5000 mc/h este posibilă branșarea la
conducta Transgaz.

APĂ POTABILĂ
Descriere tehnică - executat
• S-a realizat un branșament de apa din PE Ø 125 mm din
șahtul de pe strada Fabricii până la limita Zonei
Industriale Ocna Sibiului, unde a fost construit un șaht
de racordare pentru diametru de Ø 110 mm;
• S-a introdus o conductă cu diametru de Ø 110 mm pe o
lungime de 1.095 ml, cu un debit de 12 l/s;
• Investitorii se pot racorda la conducta de apă potabilă
existentă.
De executat
• De executat încă 275 ml Ø 80 mm;
Se va preda domeniului public.

CANALIZARE MENAJERĂ CU STAȚIE DE EPURARE
FUNCȚIONALĂ
Descriere tehnică - executat
• S-a introdus pe tronsonul M8 - M4 și până la stația de
epurare, țeavă PVC Ø 250 mm pe o lungime de 365 ml;
• S-a introdus de la stația de epurare până la emisar țeavă
Ø 80 mm pe o lungime de 700 ml, pentru evacuarea
forțată a apelor epurate;
• A fost instalată o stație de epurare biologică cu o
capacitate de 200 persoane;
• S-a efectuat automatizarea sistemului de epurare al
stației.
De executat
• De executat încă 645 ml țeavă PVC Ø 250 mm;
• Se poate mări capacitatea stației de epurare la 2.000
persoane;
Se vor preda domeniului public.

CANALIZARE PLUVIALĂ
Descriere tehnică - executat
• S-a introdus pe tronsonul M4 - M3 și până la vărsare în
emisar, țeavă PVC Ø 400 mm - 800 mm pe o lungime de
630 ml;
• S-au realizat aproximativ 12 șaht-uri de racordare;
• Investitorul se poate racorda la canalizarea pluvială
existentă cu o țeavă de maximum Ø 200 mm.
De executat
• De executat încă 275 ml Ø 250 mm;
Se va preda domeniului public.

TELEFONIE ȘI INTERNET
Descriere tehnică - executat
•

A fost introdusă 4x tubulatură PVC 90 x 4,3 pe lungime de
620 ml și 8 șaht-uri de racordare;
Introdusă canalizație pentru fibra optică, în vederea
conectării SC Polycontact SRL și a viitorilor investitori.
De executat

• De executat încă 500 ml tubulatură PVC Ø 90 mm.

CALE FERATĂ
La cerere
• Pentru companiile din Zona Industrială Ocna
Sibiului, prezența unei căi ferate la doi pași de
poarta fabricii poate aduce beneficii multiple: pe
lângă faptul că ar putea fi folosită pentru
transportul angajaților (în special din Sibiu și
Mediaș), ea poate fi utilizată și pentru transportul
de marfă. De altfel, există o gară de marfă în
imediata apropiere a zonei industriale.

