Pregatiri pentru amenajarea unui nou spa?iu public u
rban: Pia?eta Magheru Vineri , 26 Iunie 2020, 14:52
În ?edin?a Consiliului Local de joi, 25 iunie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la
faza SF, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publica de interes
local ?Amenajare spa?iu public urban - Pia?eta Magheru, Municipiul Oradea".
Viitoarea Pia?eta Magheru se gase?te pe B-dul General Gh. Magheru, in zona bl
ocurilor cu numerele 4, 6, 8 ?i 10, pe o parcela cu o suprafa?a totala a conturului de 10
00 mp. Conform actelor de proprietate, terenul este proprietatea privata a Municipiului
Oradea (931 mp) ?i proprietatea privata a unei persoane juridice (69 mp), care va trece ?
i ea in proprietatea Municipiului Oradea prin procedura legala a exproprierii.
În prezent, amplasamentul se afla intr-o stare de degradare mai mult sau mai pu?in ac
centuata ?i da impresia unui spa?iu urban neglijat. Aceasta imagine vizuala este ac
centuata ?i de faptul ca amplasamentul este vizibil dinspre B-dul Magherul, o artera cu u
n trafic auto ?i pietonal intens.
Administra?ia locala i?i dore?te crearea unor astfel de centre polarizatoare ale vie?ii urba
ne, de calitate, atat din punct de vedere al activita?ilor atrase, cat ?i a imaginii spa?iului pub
lic, centre care trebuie sa fie adaptabile unor multiple tipuri de activita?i festive, c
omerciale ? sociale, temporare sau permanente ca perioada de desfa?urare ?i care sa ofe
re un spa?iu relaxant ?i prietenos, atat pentru adul?i, cat ?i pentru copii, atat pentru rezi
den?ii urbei, cat ?i pentru vizitatorii acesteia.
Valoarea totala a investi?iei este de 496.534 lei (plus TVA), iar durata de realizare a i
nvesti?iei este de 12 luni.
Amenajarea spa?iului urban ?Pia?eta Magheru" presupune: cura?area ?i pregatirea terenu
lui in vederea amenajarii, refacerea pavajului existent pe toata suprafa?a a
mplasamentului; crearea de mobilier urban de ?edere turnat, cu un design personalizat; p
astrarea arborilor existen?i pe sit ?i a parcajului auto de pe latura vestica; refacerea pl
atformei care deserve?te intrarile in scarile de bloc de pe latura estica, plus o rampa c
are sa permita ?i accesul persoanelor cu handicap locomotor; un parcaj de biciclete a
mplasat pe latura sudica a amplasamentului; mobilier urban; sistem de iluminat public;
sistem de iriga?ii ?i de alimentare cu apa potabila (ci?mele).

