Începe reamenajarea trotuarului intre Corso si M
agazinul Crisul Miercuri , 15 Martie 2017, 15:44
La inceputul acestei saptamani, Primaria Oradea a predat amplasamentul pentru
inceperea lucrarilor de reamenajare a trotuarului cuprins intre Magazinul Crisul si
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, dupa ce anul trecut
Termoficare Oradea S.A a realizat lucrarile de inlocuire a retelei de termoficare pe
portiunea amintita.
Tot in cursul anului trecut, Primaria Oradea a amenajat spa?iul public din fa?a ma
gazinului Cri?ul, iar pentru a se asigura o continuitate intre cele doua zone pietonale si i
mbunatatirea aspectului zonei, trotuarul va fi largit. Spa?iul pietonal va fi pavat in mod a
semanator cu piateta de la Magazinul Crisul, amenajandu-se totodata si trotuarele la
intersectiile cu strazile adiacente, respectiv Brasovului si Dunarea. Primaria Oradea
doreste reamenajarea tronsonului amintit deoarece pe acest tronson se produce
aglomeratie la orele de varf, iar vara, cand se deschid si terasele, latimea trotuarului s-a
dovedit insuficienta.
Trotuarul dintre Magazinul Crisul si pietonala Republicii va fi reamenajat pe o distanta
de 289 metri, fiind largit cu aproximativ 2,5 m si urmand sa fie pavat cu porfir ?i granit a
uriu. În cadrul investi?iei sunt prevazute ?i lucrari de canalizare pluviala pentru asi
gurarea scurgerii apelor de pe suprafa?a trotuarului, respectiv rigola din porfir la nivelul b
ordurii actuale ?i guri de scurgere in trotuar ?i carosabil. În vederea asigurarii ilu
minatului public, se vor monta 6 stalpi ornamentali personaliza?i, identici cu cei din p
ia?eta de la Magazinul Cri?ul ?i de pe strada Dunarea.
Suprafa?a totala ocupata va fi de 2.168,91 mp, suprafa?a cu pavaj va fi 2.064,02 mp, di
n care rigola 72,22 mp, urmand ca suprafa?a spa?iilor verzi ?i zonele cu pomi sa fie de 123
,41 mp.
Lucrarile vor fi realizate de asocierea: S.C. Gavella Com S.R.L., Porfido Ed Arte
Consortio Stabile, S.C. Edildrum Construct S.R.L, S.C. Ritmoteh S.R.L., pre?ul c
ontractului fiind de: 2.295.095,33 lei fara TVA.
Predarea amplasamentului a avut loc in data de 14.03.2017, urmand ca lucrarile sa fie
incepute in cursul acestei saptamani. Durata de execu?ie este de 4 luni.

