Zona din vecinatatea Aquaparkului Nymphaea a fost
modernizata Marti , 8 August 2017, 14:53

Viceprimarul Florin Birta a sus?inut azi, 8 august 2017, o conferin?a de presa in teren
in cadrul careia a prezentat stadiul lucrarilor la strada Codrilor si in zona din
vecinatatea Aquaparkului Nymphaea.
Lucrarile au inceput la 1 noiembrie 2016 ?i sunt in curs de finalizare, respectiv s-a
lucrat la modernizarea strazii Codrilor, amenajarea intersec?iei cu strazile Aleea ?
trandului, Olteniei ?i Piatra Craiului prin realizarea unei gira?ii, realizarea accesului la
parcarea aquaparcului, reamenajarea spa?iilor de parcare existente ?i crearea unor noi
locuri de parcare.
,,În aceasta zona am intubat Paraul Întunecat pentru a putea asfalta strada Codrilor in bu
ne condi?ii ?i pentru a se realiza gira?ia. Pentru largirea parcarii, am mutat axul strazii
Codrilor spre linia ferata ?i am realizat aproximativ 120 de noi locuri de parcare,
parcarea Aquparkului avand in prezent aproape 600 de locuri de parcare ?i 3 parcari
pentru autocare. Între parcare ?i strada am executat un zid de sprijin iar la toamna, pe
partea dinspre calea ferata a strazii, vom planta un aliniament de arbori pentru a crea o
perdea verde. Cautam totodata parteneri care sa amenajeze gira?ia realizata ?i spa?iile
verzi?, a declarat Florin Birta in deschiderea conferin?ei.
Tot aici s-a lucrat la realizarea trotuarelor, la schimbarea sistemului de iluminat public ?
i la pista de biciclete de pe strada Codrilor,
care face legatura cu cea existenta din parcul Ion I.C. Bratianu ?i care pana la finalul
anului va face legatura cu Podul Constantin Prezan. Anul acesta s-a lucrat ?i la
asfaltarea strazii Aleea ?trandului care face legatura cu strada Codrilor, pentru a da un
aspect unitar zonei. Valoarea lucrarilor realizate in zona Codrilor-Aquaparkul
Nymphaea esste de 3.739.353,76 fara TVA iar constructorii au fost S.C Gauss Topo
SRL, S.C. Abed Nego Com SRL ?i S.C. Ritmoteh SRL.
Amenajare pista sintetica de alergare in parcul Bratianu
În aceeasi zona, in parcul Bratianu, se lucreaza acum la pista sintetica de alergare din t
artan. Aceasta va fi prima pista sintetica din ora?, va avea o lungime totata de 1.045 de
metri ?i o la?ime de 1.20 metri. Pista este realizata de Primaria Municipiului Oradea in
parteneriat cu Eco Bihor, din taxa de depozitare incasata de la alte localita?i care
depoziteaza la halda ecologica din Oradea.
Constructorul lucrarii este firma Drumuri Bihor, pista urmand sa fie construita de jur
imprejurul parcului, fara a afecta arborii, in termen de 45 de zile, avand o valoare de
530.000 lei cu TVA inclus.
,,Avand in vedere ca mul?i ceta?eni ai municipiului nostru alearga in zona parcului
Bratianu, iar pista de alergare construita de municipalitate in zona Io?ia, in parteneriat
cu firma RCS&RDS, se bucura de un real succes, am decis construirea acestei piste de
alergare pentru a veni in sprijinul lor ?i a le oferi cele mai bune condi?ii de alergare.
Pista urmeaza sa fie realizata din tartan, un material elastic care amortizeaza vibra?iile
din articula?ii. Anul acesta vom amplasa aici ?i statuia lui Ion I.C. Bratianu", a declarat
Florin Birta, viceprimarul municipiului Oradea.

