Primaria Oradea pregate?te noi proiecte de regenerare u
rbana Marti , 12 Iunie 2018, 15:09

Începand din anul 2018, Primaria Oradea a trecut de la simpla amenajare a unor spa?ii in
tre blocuri la adevarate proiecte de regenerare urbana, prin reconfigurarea unor zone de
locuit, fie prin demolarea unor cladiri dezafectate, fie prin preluarea unor terenuri ?i r
egandirea intregului spa?iu ca o zona utila ?i placuta pentru locuitorii zonei.
"Doua dintre aceste proiecte de regenerare urbana sunt cele care vizeaza curtea
interioara a blocurilor din Centrul Civic, respectiv din ?an?ul Ceta?ii (zona din spatele sed
iului Poli?iei Rutiere) ?i zona strazii Milcovului, in apropiere de liniile CFR. Toate ace
ste proiecte, dar ?i cele care vor urma vor respecta procedura de co-urbanizare, adica e
le se implementeaza doar dupa consultarea publica a locuitorilor zonei vizate", a spus
primarul Ilie Bolojan.
Astfel, in zona strazii Milcovului urmeaza sa fie finalizata pana la finalul acestei
saptamani demolarea cladirii P+1 (fosta cantina Criortex) - cladire expropriata de la o
persoana juridica, respectiv garajele aflate pe terenul expropriat ?i edificate pe p
roprietatea publica a municipiului Oradea. Urmeaza apoi sa fie prezentate locuitorilor
solu?iile de amenajare a zonei: spa?ii de parcare, zone verzi, terenuri de sport, alte zone de
relaxare. Pe terenul din spate, in zona limitrofa caii ferate, se inten?ioneaza amenajarea d
e locuri de parcare.
Astfel, pana la sfar?itul lunii iunie va avea loc consultarea ceta?enilor cu privire la re
configurarea zonei lor de locuit, dupa care in a doua jumatate a lunii iulie vor incepe
efectiv lucrarile de amenajare.
De men?ionat ca pe str. Milcovului se vor asfalta ?i strazile care in prezent sunt ne
asfaltate, urmand sa se gaseasca solu?ii de traficare pe str. Anderson Nexo, str. C
araiman, str. Milcovului.
În ?an?ul Ceta?ii se vor amenaja spa?ii de parcare pe solu?ia convenita cu asocia?iile de prop
rietari. Consultarea publica se va face pana la sfar?itul lunii iunie, urmand ca undeva in a
doua jumatate a lunii iulie sa inceapa lucrarile de amenajare.
În continuare, Primaria Oradea are in vedere ?i alte proiecte de regenerare urbana, cum ar
fi reconfigurarea zonei ocupate de fosta Pia?a Velen?a dezafectata.
Totodata, urmeaza sa inceapa procedura de ecologizare a terenului din zona Barcaului,
in vederea realizarii Coridorului Verde.
În ata?ament gasi?i o galerie foto cu cele doua proiecte aflate in lucru (poze inainte ?i dupa
demolare).

