Montarea gazonului pe noua linie de tramvai, aproape de
final Marti , 16 Noiembrie 2021, 14:38
2,3 kilometri din cei 3,8 kilometri ai noii linii de tramvai, care face legatura intre Calea
Aradului ?i cartierele Nufarul-Cantemir, vor fi acoperi?i cu gazon, lucrarile de inierbare a
liniei fiind aproape de final. În prezent, se lucreaza ?i la realizarea sistemului de iriga?ii nec
esar pentru gazon.
Stadiul fizic al lucrarilor la noua linie de tramvai este de 85%. Pana acum a fost
realizata calea de rulare a tramvaielor in intersec?ia dintre strazile Primariei - Decebal - C
alea Aradului, in intersec?ia dintre strazile Aviatorilor - Calea Aradului ?i pe str. Fa
gara?ului, Ceyrat, Atelierelor ?i Salca, precum ?i in depoul OTL.
Totodata, s-a montat linia de tramvai la intersec?ia str. Salca cu str. Dimitrie Cantemir ?
i pe podul peste Pe?a din str. D. Cantemir, fiind monta?i stalpii de sus?inere ?i firul de cont
act.
?În continuare se lucreaza la montarea liniei de tramvai in intersec?ia strazilor Salca ?i Ateli
erelor ?i urmeaza finalizarea instalarii celor doua sta?ii de redresare aflate in Calea Ar
adului ?i in Depoul Salca, pentru alimentarea cu energie electrica a liniilor, precum ?i a ad
aposturilor pentru sta?iile de tramvai. Extinderea liniei de tramvai din Oradea face parte d
in planul de mobilitate urbana ?i inseamna un mai bun acces al oradenilor ?i nu numai, la
sistemul public de transport in comun. Ne-am dorit, de asemenea, sa cre?tem confortul c
alatorilor ?i sa reducem, pe cat posibil, poluarea", a precizat primarul Florin Birta.
Obiectivul de investi?ii ?Realizare legatura pe cele trei direc?ii a liniilor tramvai in inter
sec?ia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului ?i extindere linie noua de tr
amvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagara?ului - str. Atelierelor (cu acces depou O
TL) ?i legatura pe toate direc?iile cu str. D. Cantemir" este finan?at prin Programul Ope
rational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile,
Prioritatea de investi?ie 4.1 Mobilitate urbana durabila. Finantarea nerambursabila este d
e 98%, iar contribu?ia proprie a municipalita?ii este de 2%.
Proiectul este implementat de Primaria Oradea prin Direc?ia de Management Proiecte c
u Finan?are Interna?ionala, valoarea lucrarilor fiind de 11,6 milioane euro + TVA. Te
rmenul de finalizare a lucrarilor este decembrie 2021.
Contractul de proiectare ?i execu?ie a fost incheiat cu asocierea de firme SC Mari -Vila CO
M SRL, SC Abed Nego COM SRL ?i SC Aquacons SRL, iar ordinul de incepere a fost e
mis data de 16.10.2018.

