S-a deschis parcarea subterana Independen?ei Joi , 25
Iunie 2020, 15:24

Începand de joi, 25 iunie 2020, parcarea subterana de pe strada Independen?ei a fost pu
sa la dispozi?ia ceta?enilor, care o vor putea utiliza gratuit in primele 90 de zile de la de
schidere.
?Invitam ceta?enii, pe to?i cei care au locul de munca in centru, sau au treaba in zona cent
rala sa foloseasca cu incredere aceasta parcare, eliberand astfel partea carosabila. Prima
parcare cu trei niveluri subterane realizata in Romania s-a deschis de astazi publicului,
toate nivelele parcarii fiind in stare perfecta de func?ionare, iar a?a cum oradenii s-au ob
i?nuit deja in cazul celorlalte parcari construite de municipalitate, ?i aceasta parcare va fi
la dispozi?ia ceta?enilor in mod gratuit in primele 90 de zile de la deschidere", a anu
n?at viceprimarul Florin Birta.
Parcarea Independen?ei este o construc?ie pe trei niveluri subterane, fiind prevazuta cu 46
0 de locuri, fiind prima parcare cu trei niveluri subterane realizata in Romania pe albia u
nui rau.
Suprafa?a terenului pe care este construita parcarea este de 4.956 mp, in timp ce s
uprafa?a desfa?urata este de 14.158 mp. La fiecare nivel sunt prevazute 4 rampe, doua ce
ntrale, doua laterale. Circula?ia este intr-un singur sens, existand doua rampe de acces ?
i alte doua de evacuare, ceea ce permite intrarea ?i ie?irea a doua ma?ini in acela?i timp
. Accesul pietonilor va fi posibil prin intermediul a trei scari, doua spre strada
Independen?ei, iar una spre Cri?ul Repede.
Parcarea Independentei este prevazuta cu 4 sta?ii de incarcare electrica ?i 6 locuri de pa
rcare pentru persoane cu dizabilita?i. Înaltimea maxima a vehiculelor care pot intra in pa
rcare este de 2,10 metri.
Valoarea investi?iei este de 39,7 milioane lei (8,1 milioane euro), din care 7,3 milioane l
ei (1,5 milioane euro) a fost cota de finan?are a RDS-RCS, care are si 30% din s
uprafata parcarii in proprietate.
Lucrarile au fost realizate de Construc?ii Bihor pe principiul creditului furnizor, plata u
rmand sa se faca de catre Administra?ia Domeniului Public Oradea doar dupa f
inalizarea investi?iei, in ?ase rate semestriale egale.
În cursul anului viitor, deasupra parcarii subterane, pe amplasamentul delimitat de s
trada Independen?ei ?i malul Crisului Repede, va fi amenajata o pia?eta, pentru care est
e in derulare un concurs interna?ional de solu?ii.

