Oradea va avea un bazin didactic de inot in Iosia si o
baza sportiva pe Calea Clujului Vineri , 26 Iunie 2020,
14:54
Primaria Oradea dore?te sa implice municipiul in Programul na?ional de construc?ii de int
eres public sau social, derulat de Compania Na?ionala de Investi?ii, program prin ca
re se pot realiza printre altele ?i bazine de inot didactic ?colare.
Dupa ce in cursul lunii ianuarie 2020, consilierii locali ?i-au dat acordul ca municipiul O
radea sa participe la acest program prin construirea unui bazin de inot in cartierul Io?ia, p
e strada A. Cazaban nr. 47/A, in zona dintre Liceul Don Orione ?i Arena Antonio A
lexe. in cadrul sedintei de ieri, 25 iunie a Consiliului Local au fost aprobate, proiectele c
are presupun predarea catre Compania Nationala de Investitii a amplasamentelor pe
care Compania Na?ionala de Investi?ii va construi in Oradea un bazin didactic de inot, re
spectiv o noua baza sportiva.
Conform proiectelor bazinul de inot se va realiza in cartierul Io?ia, pe strada A. C
azaban nr. 47/A, in zona dintre Liceul Don Orione ?i Arena Antonio Alexe, iar terenul p
e care municipalitatea va preda pentru realizarea investitiei estede o suprafa?a de 3.000 m
p.
Construirea acestui bazin de inot se va realiza in urma solicitarii depuse de autoritatea
locala ?i reprezinta o oportunitate atat pentru utilizatori (elevi ai ?colilor arondate ba
zinului de inot), cat ?i pentru publicul larg.
De asemenea, baza sportiva urmeaza sa fie amenajata pe Calea Clujului nr. 202, in
spatele terenului de fotbal "Motorul". Aceasta ar urma sa aiba 3 terenuri noi, iar cel
existent ar urma sa fie reabilitat. Suprafa?a terenului pus la dispozitia Companiei Na
?ionale de Investi?ii de catre municipalitate este de 14.500 mp.
În ambele cazuri, Primaria Oradea va suporta cheltuielile cu racordurile la retelele de u
tilitati, iar investitiile vor fi realizate cu finan?are de la bugetul de stat.

