Au inceput lucrarile de transformare a strazii Aurel
Lazar in pietonala Joi , 25 Iulie 2019, 15:32
Primaria Oradea a inceput lucrarile pe strada Aurel Lazar, in cadrul obiectivului de
investi?ii ?Amenajare ?i pavare pe strada Aurel Lazar, Oradea, in vederea transformarii
acesteia in zona pietonala". În cursul zilei de ieri, 24 iulie, s-a predat amplasamentul c
atre constructor, iar in aceasta diminea?a lucrarile au inceput cu spargerea stratului de a
sfalt existent.
Investi?ia se realizeaza prin contractul de finan?are ?Crearea unor trasee pietonale ?i imbun
ata?irea transportului public de persoane in zona centrala a municipiului Oradea", f
inan?at in cadrul Programului Opera?ional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - ?S
prijinirea dezvoltarii urbane durabile", Prioritatea de investi?ii 4e - ?Promovarea unor str
ategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilita?ii urbane multimodale durabile ?i a ma
surilor de adaptare relevante pentru atenuare", apelul de proiecte
POR/406/4/1/Reducerea emisiilor de carbon in municipiile re?edin?a, Opera?iunea B.
Lucrarea este efectuata de catre asocierea de firme formata din SC Gavella COM SRL (
lider) - Porfido Ed Arte Consorzio Stabile - SC Proconsolutions SRL - SC Iriconstruct
SRL, avand ca subcontractan?i firmele SC Cofido SRL, SC Global Proiect SRL, SC Ig
na Construct SRL, SC Mecatron SRL ?i SC Ritmoteh SRL. Valoarea totala a cont
ractului de proiectare ?i execu?ie aferent proiectului de pietonalizare a strazii Aurel La
zar este de 8.585.188,77 lei (fara TVA), iar termenul de execu?ie a lucrarilor este de 12 l
uni de la emiterea ordinului de incepere. Contribu?ia municipiului va fi de 2% din v
aloare, restul de 98% fiind din fonduri nerambursabile.
Proiectul are ca scop imbunata?irea condi?iilor de infrastructura publica urbana ?i a mob
ilita?ii popula?iei prin cresterea suprafetelor pietonale, diminuarea gradului de utilizare a
autoturismelor si reducerea poluarii in zona centrala a ora?ului Oradea.
Strada Aurel Lazar urmeaza sa devina in cea mai mare parte pietonala, traficul auto
fiind permis doar pentru riverani ?i pentru ma?inile de interven?ie. Proiectul prevede ren
un?area la parcarile existente pe parcursul strazii ?i alocarea de spa?iu pentru pista de bici
clete. Strada va fi pavata cu piatra, se va pune gazon ?i vor fi planta?i 23 de copaci de dim
ensiuni mari. Proiectul cuprinde realizarea unui sistem de irigatii automatizat ?i a unui s
istem de iluminat arhitectural, precum ?i reabilitarea re?elelor subterane termice, de apa ?i
de canalizare, inainte de refacerea infrastructurii ?i imbracamin?ii strazii, obiectiv pr
incipal al investi?iei.

