Re?eaua verde a ora?ului se extinde cu doua parcuri in ca
rtierul Grigorescu ?i in zona Silva? Marti , 24 Aprilie
2018, 16:06

Viceprimarul Florin Birta a prezentat in cadrul conferin?ei de presa de azi, 24 aprilie 2
018, doua proiecte de regenerare urbana privind amenajarea a doua parcuri in cartierul
Grigorescu (strada Daliei), respectiv in zona Silva? (strada Facliei). Cele doua proiecte v
or fi supuse aprobarii in ?edin?a ordinara a Consiliului Local de joi, 26 aprilie 2018.
Proiectul intitulat ?Amenajare coridor verde in cartierul Grigorescu (str. Daliei)" pr
opune plantarea a 291 arbori cu inal?imi medii ?i mari, plantarea de vegeta?ie joasa ?i covo
r de gazon, realizarea unor spa?ii pentru joaca ?i sport. Investi?ia cuprinde ?i alei piet
onale cu o la?ime de 1,50 m, o banda de alergare, pista de biciclete, precum ?i o parcare au
to in afara parcelei. În mijlocul parcului se va reface albia paraului Adona. Proiectul p
revede de asemenea realizarea unui sistem de iluminat pietonal pentru pista de bicicli?ti s
i pentru trotuare precum ?i un sistem de iluminat arhitectural pentru iluminarea c
opacilor existen?i ?i a jardinierei.
Parcul va avea un sistem de irigatii automatizat, destinat sa aduca aportul zilnic de apa
necesar supravie?uirii ?i dezvoltarii corespunzatoare a plantelor in condi?iile climatice loc
ale. Suprafa?a totala a investi?iei este de 28.451 mp, avand un buget total de 5.685.596 le
i fara TVA. Perioada de implementare este de 10 luni.
Proiectul intitulat ?Amenajare coridor verde in zona Silva? (str. Facliei)" propune urm
atoarele lucrari: amenajarea malului pentru zone de agrement pe malul drept al Crisului
Repede, tronsonul cuprins intre Podul Maresal Constantin Prezan la est, si podul de cale
ferata la vest, realizarea unor spa?ii pentru joaca ?i sport, a unor alei pietonale, a unui am
fiteatru din parapeti metalici (corten) si sezut din gazon cu o suprafata de 240 mp.
Investi?ia cuprinde, de asemenea, amplasarea a trei pontoane, o pista de biciclete, p
recum ?i amplasarea unui parcaj auto la limita sudica a strazii Facliei. Se vor planta 190 d
e arbori cu inaltimi medii si mari ?i se vor realiza plantatii de vegetatie joasa si plantatii d
e covor gazon. Se propune un sistem de irigatii automatizat ?i realizarea unui sistem de i
luminat pietonal pentru pista de bicicli?ti ?i trotuare, precum ?i a unui sistem de ilu
minat arhitectural pentru iluminarea copacilor. Investi?ia are o suprafa?a totala de 11
.488 mp, un buget total de 4.712.2451 lei fara TVA, perioada de implementare fiind de
10 luni.
Viceprimarul Florin Birta a precizat faptul ca, deoarece o parte din lucrari implica
execu?ia de lucrari in albiile ?i pe malurile raului Cri?ul Repede sau a altor cursuri de apa
aflate in proprietatea publica a statului , UAT - Municipiul Oradea a incheiat un acord
de parteneriat cu Administra?ia Bazinala de Apa Cri?uri in scopul implementarii ac
estor proiecte.
În perioada imediat urmatoare, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici in ?
edin?a Consiliului Local, cele doua proiecte vor fi depuse la Agen?ia de Dezvoltare No
rd-Vest pentru finan?are.

