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Când se vor relua lucrările de canalizare în catrierul Ferme?

Atât în perioada de iarnă cât și în ultimele două luni – aprilie și mai – ne-am confruntat cu
precipitații abundente care nu ne-au permis să continuăm executarea lucrărilor într-un ritm mai
susținut. În această perioadă Primăria orașului Otopeni, împreună cu antreprenorul general, au
făcut eforturi deosebite pentru menținerea echilibrului sistemului de evacuare a apelor pluviale
(în condițiile în care sistemul de canalizare pluvială și menajeră nu este realizat în totalitate
pentru a putea fi funcțional pe întreg arealul). De asemenea, s-au realizat lucrări de amenajare
a străzilor prin balastarea și profilarea acestora, astfel încât să fie practicabile. În această
perioadă lucrările au fost reluate. Într-o primă etapă va continua executarea lucrărilor la partea
constructivă a stației de epurare precum și a conductei de refulare către emisar, având o
lungime de cca 2 km (între stația de epurare și râul Pasărea). În etapa a doua vor fi realizate
rețele de distribuție a apei potabile și rețele de preluare a apelor pluviale și menajere pe
celelalte străzi.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă cerem scuze pentru disconfort.

Aș dori să știu dacă se pot monta limitatoare de viteză pe strada 1 Mai între zona
Grădiniței și Intrarea Bradului.

Am luat la cunoștință aspectele semnalate de dumneavoastră, urmând ca într-un scurt interval
de timp, să montăm limitatoare de viteză și semne de circulație privind reducerea vitezei în
zonele menționate de dumneavoastră, respectiv zona Grădiniței de pe strada 1 Mai și Intrarea
Bradului.

Pe strada Primăverii lângă nr. 25 se află un teren neîngrijit, pe care e abandonată o
mașină veche. În această campanie de curățenie
nu intră și notificarea celor care dețin terenuri și nu le îngrijesc?
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Obligația întreținerii terenurilor revine în exclusivitate proprietarilor. Deși proprietarii care dețin
terenuri neîngrijite au fost notificați, nu în toate cazurile acestea au avut efectul dorit.
Menționăm faptul că legislația în vigoare nu permite autorităților publice locale să aplice amenzi
proprietarilor pentru neîngrijirea terenurilor.
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