Proiectul de pietonalizare a zonei strazii Liberta?ii, in l
inie dreapta Joi , 7 Noiembrie 2019, 14:56
În data de 22 octombrie a fost semnat contractul pentru proiectarea ?i execu?ia pro
iectului ?Pietonalizare zona Liberta?ii din Municipiul Oradea". Ca?tigatorul licita?iei organ
izate este Flodor Transcom SRL, iar partenerul este Porfido ed Arte Consortio Stabile,
din Trento.
Proiectul are ca scop imbunata?irea condi?iilor de infrastructura publica urbana ?i a mob
ilita?ii popula?iei prin cresterea suprafetelor pietonale, diminuarea gradului de utilizare a
autoturismelor si reducerea poluarii in zona centrala a ora?ului Oradea.
Totodata, proiectul ?Pietonalizare zona Liberta?ii din Municipiul Oradea" prevede des
fiin?area tuturor parcarilor ?i a carosabilului pe strada Liberta?ii si pietonalizarea int
egrala a strazii intre Pia?a Ferdinand ?i strada Iosif Vulcan, prin pavare cu piatra porfir. Vo
r fi pastrati copacii existen?i ?i integrati in zona pietonala, iar pe partea dreapta, in zona ta
luzului spre albia Cri?ului Repede, se va amenaja un zid de sprijin in vederea s
tabilizarii acestuia, unde se va realiza ?i o zona pe care pietonii sa se poata a?eza.
În ceea ce prive?te strada Iosif Vulcan, proiectul prevede desfiin?area tuturor parcarilor, o i
ntrare la viitoarea parcare de la nr. 12, un sens giratoriu in intersec?ia cu strada L
iberta?ii ?i trotuare stanga-dreapta denivelate, pavate cu piatra porfir. Tot in cadrul ac
estui proiect, pe strada Nicolae Grigorescu se va desfiin?a carosabilul, se va realiza p
ietonalizarea integrala a strazii intre Pia?a Ferdinand ?i strada Liberta?ii, precum ?i un pava
j din piatra porfir.
Conform proiectului, sistemul de iluminat se va realiza pe sistem LED, mobilierul
urban va fi in linie cu cele prevazute pentru zona centrala. Nu se propune realizarea de
zone verzi noi, dar se vor pastra cele existente.
Valoarea totala a contractului este de 9.344.500,1 lei + TVA, unde proiectarea
presupune 183.000 lei iar execu?ia este in valoare de 9.161.500, 1 lei.
Lucrarea se realizeaza in cadrul Programului Opera?ional Regional 2014-2020.

