Au fost montate primele grinzi ale viaductului drumului
de legatura dintre Calea Bihorului ?i strada Sui?ului
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Mar?i, 29 octombrie, au fost montate primele grinzi ale viaductului drumului de l
egatura care va prelungi drumul expres pana la DN19 spre Satu Mare.
Drumul dintre strada Sui?ului ?i Calea Bihorului face legatura intre sensul giratoriu de la
Real Episcopia ?i actualul drum expres. Ordinul de incepere a lucrarilor a fost emis in d
ata de 03.07.2018, durata de executie fiind de 13 luni. Termenul estimat pentru
finalizarea lucrarilor este 31 noiembrie 2019.
Drumul are o lungime de 2.823 de metri, din care un viaduct de 246 metri. Au fost
fora?i 92 de pilo?i la cel pu?in 20 de metri adancime in pamant, pentru a sus?ine cele 9 pile
?i cele doua culei. "În total avem nevoie de 120 grinzi pentru constructia viaductului. Lu
crarile sunt gata in proportie de 75% si in functie de conditiile meteo vor fi finalizate in
primavara anului viitor", a spus Florin Birta, viceprimarul municipiului Oradea.
Aproape pe toata lungimea drumului a fost excavat stratul vegetal, s-a pus balast pentru
a fi compactat, s-au pus bordurile, s-a montat stratul de piatra sparta ?i stratul de m
ixtura asfaltica pe o lungime de 1840 m ?i au inceput montarea bordurilor la trotuar. Dr
umul va avea doua benzi de circula?ie de cate 3,5 metri, trotuar, pista pentru biciclete ?i il
uminat public.
În ceea ce prive?te lucrarile la viaduct, la culeea C1 s-a realizat finalizarea radierului, fin
alizare stalpi eleva?ii, hidroizolare radier, finalizare rigla ?i cuzine?i. Acelea?i lucrari, resp
ective finalizare radier, finalizare eleva?ii, hidroizola?ie radier, finalizare rigla ?i cuz
ine?i s-au executat ?i la pila 1 ?i la Pila 2. Urmeaza aprovizionarea ?i montarea altor 12 buca
?i de grinzi prefabricate dintre Pila 1 ?i Culeea 1. Va urma apoi turnare beton rigla ?i cuz
ine?i Pila 3, cofrare ?i turnare beton rigla ?i cuzine?i Pila 4, finalizare e?afodaj sus?i
nere rigla Pila 5.
Totodata, au fost realizate mai multe lucrari la re?elele electrice ?i la re?elele de can
alizare pluviala.
De asemenea, se vor executa la podul peste Cri?ul Mic montarea grinzilor prefabricate, e
vorba de 25 de buca?i de 8 m fiecare.
"Aceasta legatura va descongestiona traficul din zona centrala ?i din Episcopia, to?i cei ca
re vor veni din centru sau dinspre Cluj, vorbim de traficul u?or, vor putea folosi aceasta l
egatura, pentru a nu mai circula ?i a nu aglomera zona cartierului Episcopia. Cand ?i ac
est drum va fi finalizat, impreuna cu strada Bihorului, vom finaliza ?i legatura dintre O
?orhei ?i Oradea ?i atunci vom avea un drum care va ocoli ora?ul prin aceasta parte. Toto
data, in viitor, tot pe aici se va face legatura cu viitoarea autostrada, cei care vor dori sa
ajunga la autostrada vor putea astfel folosi acest drum pentru a nu mai intra prin ora?", a
men?ionat viceprimarul Florin Birta.
Pre?ul contractului de lucrari la drumul de legatura intre str. Sui?ului ?i Calea Bihorului est
e de 26.569.531,79 lei fara TVA, lucrarile fiind realizate de asocierea de firme SC
Drumuri Ora?ene?ti SA (lider) - SC MBS Group SRL (asociat) - SC Abed Nego COM SR
L (asociat).

