Zeci de arbori au fost planta?i pe tronsonul cuprins intre s
trazile Arie?ului ?i Nojoridului Miercuri , 17 Noiembrie
2021, 15:01
Peste 60 de puie?i de tei au fost planta?i, intr-o prima etapa, in spa?iile verzi amenajate in
urma lucrarilor de reabilitare a coridorului Nufarul-Cantemir. Totodata, s-au realizat
sistemele de iriga?ie ?i s-a insaman?at gazonul.
Proiectul prevede plantarea in total a 100 de arbori. Cei 63 de puie?i de tei cu balo?i au fo
st planta?i pe tronsonul cuprins intre strazile Arie?ului ?i Nojoridului, restul urmand sa fie
cuprin?i in etapele urmatoare.
Lucrarile de reabilitare a coridorului Nufarul-Cantemir sunt realizate in propor?ie de 4
0%, de curand fiind finalizat procesul de asfaltare a tronsonului cuprins intre strada
Meiului ?i Ciheiului.
Lucrarile continua cu amenajarea trotuarelor pe ambele par?i ale carosabilului, a pistei d
e biciclete pe dreapta ?i montarea stalpilor de iluminat. Odata finalizata aceasta etapa, u
rmeaza amenajarea tronsonului Ciheiului - capat Nufarului.
Contractul de execu?ie lucrari pentru reabilitarea coridorului Nufarul-Cantemir a fost s
emnat la finalul lunii noiembrie 2020, finantarea acestui proiect realizandu-se prin
fonduri europene, Primaria Oradea avand o contributie de 3%.
Proiectul intitulat ?Cre?terea mobilita?ii urbane din zona Nufarul-Cantemir" se reali
zeaza prin Programul Operational Regional 2014-2020 ?i prevede reamenajarea c
arosabilului, a trotuarelor, a pistelor de biciclete, realizarea de amenajari peisagistice,
mobilier urban, spa?ii verzi, interven?ii la calea de tramvai ?i lucrari de apa-canal afe
rente strazilor Nufarului ?i Dimitrie Cantemir.
Executantul lucrarilor este asocierea formata din Sc Drumuri Bihor SA - lider de
asociere, SC Trameco SA - asociat 1 ?i Drum Asfalt SRL - asociat 2, iar valoarea c
ontractului este de 50.634.357,12 lei fara TVA.
În cadrul proiectului sunt monta?i stalpi inteligen?i, astfel tramvaiul va avea acces liber, nei
ngreunat de circula?ie ?i i?i va putea cre?te viteza cu pana la 30 km/h. Vor fi mode
rnizati peste doi kilometri ?i jumatate de drum si peste 6 kilometri de trotuar. În plus, vo
r fi amenaja?i peste 2 kilometri de piste pentru biciclisti si 48 de mii de metri patrati de s
patiu verde.

