Parcarea supraterana de pe strada Bra?ovului va fi d
eschisa de Ziua Ora?ului Joi , 24 Septembrie 2020, 17:36
Lucrarile la parcarea supraterana din strada Bra?ovului sunt aproape de finalizare. V
iceprimarul Florin Birta a anun?at azi, 24 septembrie, ca in urma discu?iei cu co
nstructorul, precum ?i a evolu?iei lucrarilor, parcarea va fi data in folosin?a ceta?enilor de Z
iua Ora?ului Oradea, adica 12 octombrie.
?Pana la aceasta data, inclusiv strada Bra?ovului va fi reabilitata, pentru a crea accesele de
intrare in parcare, de asemenea vor fi ob?inute ?i autoriza?iile de incendiu necesare de la
Inspectoratul de Urgen?a pentru a fi totul in regula pentru func?ionarea acestei parcari. Du
pa ce vom da in folosin?a parcarea, toata aceasta zona va fi eliberata de ma?ini, plus to
?i cei care frecventeaza zona centrala vor gasi mult mai u?or un loc de parcare. A?adar, ang
ajamentul nostru ferm este ca, de 12 octombrie, de Ziua Ora?ului Oradea, aceasta p
arcare va fi deschisa", a declarat viceprimarul Birta.
Parcarea de pe strada Bra?ovului, situata intre Spitalul Militar ?i magazinul Cri?ul, este pre
vazuta cu 395 de locuri de parcare, dintre care 4 pentru persoanele cu dizabilita?i. S
uprafa?a construita a viitoarei parcari are o arie de 2.142 mp, in timp ce suprafa?a utila aj
unge la 7.740 mp.
Construc?ia are cinci niveluri supraterane: un demisol, parter, trei etaje de parcare si o t
erasa. La etajul 2, este prevazut un acces pietonal, printr-o pasarela supraterana peste
strada Brasovului, care este conectata cu magazinul Crisul.
Valoarea parcarii este de 15,5 milioane lei, fara TVA, finan?area lucrarilor fiind a
sigurata de catre Administra?ia Domeniului Public SA Oradea.
Reamintim ca parcarea din strada Bra?ovului este a patra parcare de acest tip de din O
radea, respectiv pe mai multe niveluri, dupa parcarea din zona Tribunalui, str.
Independen?ei ?i cea din zona spitalului Dr. Gavril Curteanu.

