Primaria si Administratia Ape Crisuri amenajeaza
Adona Marti , 17 Mai 2011, 14:43

Primarul Ilie Bolojan impreuna cu directorul Administratiei Bazinale Ape Crisuri, dl.
Pasztor Sandor a sustinut azi, 17 mai, o conferinta de presa in teren, in cadrul careia au
fost prezentate lucrarile care se vor desfasura pe paraul Adona.
?Acum doua luni, Administratia Bazinala Ape Crisuri a incheiat cu Primaria Oradea un pro
tocol in care a fost prevazuta si amenajarea acestei zone, care de multi ani este
problematica pentru municipiu. Prin amenajarea Vaii Adonei ne dorim atingerea a doua
obiective: reducerea viiturilor pe acest parau si rezolvarea problemei ecologizarii
zonei", a spus directorul Administratiei Bazinale Ape Crisuri, Pasztor Sandor.
Astfel, Administratia Bazinala Ape Crisuri va amenaja un baraj care va atenua viiturile,
iar pe primul tronson al paraului va pastra un canal deschis.
În zona Vaii Adona se lucreaza deja la terasamente. Deasupra acestora va ramane o s
uprafata, care va fi amenajata de municipalitate cu spatii verzi, locuri de joaca si parcari.
?Executia acestor lucrari se ridica la 11,4 milioane lei, insa saptamana trecuta, Comisia Eu
ropeana a dat aviz favorabil pentru lucrarile de reducere a viiturilor si ecologizare a
paraului Adona, astfel ca 80% din banii necesari vor fi asigurati din fonduri europene",
a mai spus directorul Pasztor Sandor.
Dupa ce Administratia Bazinala Ape Crisuri va finaliza lucrarile de intubare a paraului,
Primaria Oradea va incepe amenajarea zonei, lucrarile desfasurandu-se pe trei
tronsoane.
?Primaria Oradea va amenaja atat calea de rulare, cat si spatiile de parcare pana la in
tersectia cu str. Meiului. Avand in vedere ca str. Leonardo Da Vinci va deveni o strada
de trafic, care va descarca zona Nufarul spre zona centrala a orasului, municipalitatea
are in vedere amenajarea de locuri de parcare si pe tronsonul cuprins intre str. Meiului
si str. Leonardo Da Vinci", a spus primarul Ilie Bolojan.
Pe tronsonul cuprins intre str. Leonardo Da Vinci si zona Liszt Ferenc, Primaria Oradea
va amenaja de asemenea parcari, dar va avea in vedere si amenajarea de spatii verzi.
Proiectul municipalitatii presupune realizarea a aproximativ 500 de locuri de parcare,
realizarea sistemului de iluminat public aferent acestora, dar si realizarea sistemului de
colectare a apelor pluviale.
?Urmeaza ca studiul de fezabilitate sa fie supus aprobarii Consiliului Local, dupa care vo
m trece la elaborarea proiectului tehnic si la derularea procedurilor de licitatie. Speram
ca in aceasta toamna vom putea incepe lucrarile, astfel ca pana in toamna anului viitor
sa avem aici o zona complet amenajata si functionala", a mai spus primarul Ilie Bolojan.

