Reabilitarea fatadelor Palatului Stern, aproape de final
Marti , 5 Septembrie 2017, 15:06
Restaurarea fa?adelor Palatului Stern se apropie de final. Astazi a inceput demontarea s
chelelor de pe fa?ada imobilului situat pe strada Republicii nr. 10 A. Lucrarile au i
nceput in luna iunie a anului 2015, in cadrul Programului de reabilitare a fatadelor
cladirilor din centrul istoric, initiat de Primaria Oradea, ?i au ca termen de finalizare s
far?itul lunii noiembrie 2017.
Pana in prezent, la Palatul Stern s-au executat urmatoarele lucrari: inlocuirea invelitorii
dinspre strada Republicii ?i strada Mihai Eminescu cu invelitoare din ?igla profilata ?i ref
acerea sistemului de colectare a apelor pluviale; inlocuirea unor grinzi ?i elemente de ?
arpanta deteriorate pe zona ?arpantei situata spre strada Republicii, respectiv strada M
ihai Eminescu; s-a finalizat reabilitarea fa?adei de pe strada Mihai Eminescu (refacerea t
encuielilor cu respectarea texturii originale, respectiv refacerea ornamentelor); s-a
aplicat ultimul strat de tencuiala ?i s-au refacut ornamentele, inclusiv vopsitoriile pe f
a?ada de pe strada Republicii nr. 10 A. În propor?ie de 90% s-au refacut ornamentele la niv
elul ferestrelor ?i tencuielilor cu respectarea texturii originale pe strada Republicii nr.10 ?
i s-au realizat repara?ii ?i vopsitorii la tamplaria existenta pe strada Republicii nr.10 A ?i
pe strada Mihai Eminescu.
În perioada urmatoare vor fi recondi?ionate por?ile de la intrare pe strada Republicii 10 ?i
10 A, se vor efectua repara?ii la soclu, se va recondi?iona tamplaria ?i ornamentele nef
inalizate pana in prezent ?i se vor efectua lucrari de vopsitorie a fa?adei la imobilul si
tuat pe strada Republicii nr. 10.
Valoarea totala a lucrarilor la imobilul de pe strada Republicii nr. 10 ?i 10/A se ridica la 1
.068.825,32 lei, fara TVA. Lucrarile sunt executate de SC Constructorul Salard SRL.
?Reabilitarea cladirilor de patrimoniu din ora? ne preocupa in mod deosebit, deoarece ne
dorim sa avem un centru atractiv, in care sa fie pus in valoare stilul arhitectural al
fiecarei cladiri, de aceea reabilitam fa?adele in cadrul programului multianual pentru c
ladirile din centrul istoric, pe care l-am initiat in anul 2014. Anul acesta finalizam
lucrarile la Palatul Stern ?i la Palatul Moskovits Miksa de pe pietonala, urmand ca anul v
iitor sa finalizam lucrarile la Palatul Apollo, Republicii 31, Iosif Vulcan 4-6 ?i cele la f
a?adele de pe strada Vasile Alecsandri", a declarat Adriana Lipoveanu, seful comisiei
de aplicare a Programului multianual de reabilitare a cladirilor din centrul istoric.
În ata?ament gasi?i o galerie foto.

