Titlu proiect: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci
- Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte
zone din municipiu) – etapa 1"
Denumire beneficiar: Municipiul Oradea
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului "Revitalizarea urbana la nivelul
Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor,
zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 1"il reprezinta
imbunatatirea mediului urban si reducerea poluarii prin reconversia terenurilor semiindustriale degradate din
zona strazii Coriolan Pop in cartier Veteranilor si tranformarea acestora in spatii publice verzi si de agrement
cu acces nelimitat.
Rezultate asteptate:
1. Suprafata spatii verzi create (mp) 8.062,00 m.p formate din doua categorii:
- Suprafete cu masive florale protejate de folie si pietris ornamental (inclusiv pietris in zona perimetrala
destimata asezarii bancilor, retrase din amprenta aleilor) – 642 m.p
- Suprafata gazon complet irigata automatizat – 7.420 m.p.
2. - Suprafata alei pietonale create – 476 m.p.
3. - Suprafete circulare de relaxare create - 116 m.p
4. - un spatiu de joaca pentru copii
5. - un sistem de iluminat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi ornamentali
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Data de început a implementarilor proiectului: 06.08.2019
Data finalizării proiectului: 30.11.2020
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