S-a incheiat reabilitarea exterioara a cladirii Primariei
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Lucrarile de reabilitare exterioara a cladirii Primariei Oradea au fost finalizate. Schelele
de pe toate cele trei fa?ade ale acesteia - Piata Unirii, strada Primariei, strada T. Vl
adimirescu (inclusiv Turnul Primariei) - au fost demontate.
A fost readus la forma ini?iala acoperi?ul corpului de cladire dinspre Pia?a Unirii - par
tea centrala ?i aripile laterale ?i s-au executat reparatiile necesare pentru restul ac
operisului. Totodata, s-a consolidat tavanul salii mari de ?edin?e ?Sala Traian Mo?oiu".
Lucrarile au vizat ?i amenajarea unor spa?ii cu destina?ie turistica in corpul de cladire cen
tral (accesul principal in Primarie dinspre Pia?a Unirii, scara de onoare in trei rampe, c
oridorul principal de la etajul 1 cuprins intre biroul primarului ?i al viceprimarului, Sala M
are Traian Mo?oiu, Sala Mica Rimler Karoly, anticamera acesteia), in prezent fiind in c
urs de finalizare pardoseala din parchet pentru Sala Traian Mo?oiu ?i Sala Mica.
S-au finalizat de asemenea lucrarile de instala?ii, finisajele interioare, reabilitarea f
a?adelor secundare dinspre cur?ile interioare ?i iluminatul arhitectural al cladirii.
Momentan mai sunt in curs de finalizare o parte din tamplaria ?i gratiile de la demisol, i
nlocuirea usilor de la intrarea principala in primarie ?i reabilitarea pardoselii de mozaic d
in holul principal.
Lucrarile au inceput in septembrie 2019, termenul initial de executie a lucrarilor fiind
luna martie 2021. Termenul a fost insa prelungit, avand in vedere necesitatea
modernizarii sistemului de incalzire/ventilare in spa?iile cu destina?ie turistica, mo
dificarea proiectului audio vizual in Sala Traian Mo?oiu ?i Sala Mica, realizarea vu
lturului de pe fa?ada primariei - statueta distrusa in timpul incendiului din cel de-al D
oilea Razboi Mondial, extinderea lucrarilor de finisaje interioare ?i in alte spa?ii decat ce
le prevazute in contract, corelate cu alte lucrari neprevazute descoperite in timpul
execu?iei (descoperirea unor zone cu pardoseala sau grinzi putrede).
Lucrarile sunt executate de SC Euras SRL. Valoarea ini?iala a contractului este de 1
4.842.272,29 lei (fara TVA), urmand ca valoarea finala a lucrarilor sa se stabileasca
odata cu recep?ia la terminarea lucrarilor.
Cladirea Primariei Oradea este un monument istoric reprezentativ pentru zestrea
arhitecturala a ora?ului, care face parte din Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea ?i se
regase?te pe Lista monumentelor istorice 2016. Cladirea monument are o suprafa?a de 5.
508 mp, suprafa?a construita a cladirii fiind de 1.137,40 mp, iar a terenului exterior c
ladirii este de 765,30 mp. Imobilul are demisol, parter, doua etaje ?i un turn al o
rologiului.
Inten?ia municipalita?ii este ca in urma reabilitarii sa transforme aceasta cladire fr
umoasa intr-un spa?iu de atrac?ie turistica, alaturi de serviciile publice oferite.
În ata?ament gasi?i o galerie foto.

