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Primaria Oradea continua lucrarile de reabilitare ?i modernizare a Pie?ei Unirii. Lu
crarile de pana acum au constat in decopertarea asfaltului si indepartarea vegetatiei,
demontarea bordurilor, inlocuirea retelei de termoficare, refacerea retelei de canalizare
pluviala si realizarea canalizatiei tehnice pe partea dinspre strazile Ep. Mihai Pavel si
Iuliu Maniu. De asemenea, a fost demontata statuia lui Emanuil Gojdu, care va
restaurata si amplasata in zona Colegiului National E. Gojdu.
În prezent se lucreaza la terasamentele pentru carosabil intre Biserica cu Luna ?i Ca
tedrala Greco-Catolica. Totodata, s-a inceput montarea bordurilor intre Biserica cu
Luna ?i Catedrala, in vederea realizarii viitoarei infrastructuri, prin turnarea unui strat d
e beton. De asemenea, se continua lucrarile la utilita?i - re?elele de apa-canal pe latura ve
stica, in spatele statuii lui Mihai Viteazul, la re?elele de apa ?i re?elele electrice sub
terane.
În ceea ce priveste re?elele de comunica?ii, Romtelecom a finalizat mutarea propriilor uti
lita?i, iar firma RDS&RCS lucreaza la ultimele finisaje la noua canaliza?ie aferenta Pi
e?ei Unirii.
În ceea ce priveste re?elele subterane de iriga?ii, care vor asigura umiditatea necesara spa
tiilor verzi care urmeaza sa fie amenajate, s-au terminat lucrarile in zona sudica a Pie?ei U
nirii (in dreptul bisericii Sf. Nicolae) ?i se lucreaza in celelalte zone ramase.
Lucrarile de reabilitare si modernizare a Pietei Unirii, in valoare de 18,9 milioane lei
fara TVA, sunt realizate de asocierea de firme Drumuri Orasenesti SA, SC Electro
Construct Sildac SRL, Porfido Edarte Conzortio Stabile, Europorfidi SPA, SC Insanrisa
SRL si SC Gardener SRL. Termenul de finalizare a lucrarilor este luna decembrie 2015.
Avand in vedere faptul ca in 6 ?i 13 aprilie se sarbatoresc Sfintele Pa?ti, in aceste zile in
Pia?a Unirii nu se vor efectua lucrari.
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