S-a incheiat restaurarea fatadelor Palatului Stern Vineri
, 27 Octombrie 2017, 15:11
Restaurarea fa?adelor Palatului Stern a inceput in luna iunie a anului 2015, in cadrul P
rogramului de reabilitare a fatadelor cladirilor situate in ansamblul urban - centrul
istoric Oradea, initiat de Primaria Oradea, ?i are ca termen de finalizare sfar?itul lunii no
iembrie 2017.
Lucrarile executate la acest imobil pana in prezent sunt urmatoarele: inlocuirea
invelitorii dinspre strada Republicii ?i strada Mihai Eminescu cu invelitoare din ?igla pr
ofilata ?i refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale; inlocuirea unor grinzi ?i el
emente de ?arpanta deteriorate pe zona ?arpantei situata spre strada Republicii, re
spectiv strada Mihai Eminescu; reabilitarea fa?adei de pe strada Mihai Eminescu (
refacerea tencuielilor cu respectarea texturii originale, respectiv refacerea
ornamentelor); aplicarea ultimului strat de tencuiala ?i refacerea ornamentelor, inclusiv v
opsitoriilor pe fa?ada de pe strada Republicii nr. 10 A. În propor?ie de 90% s-au refacut orn
amentele la nivelul ferestrelor ?i tencuielilor cu respectarea texturii originale pe strada R
epublicii nr. 10 ?i s-au realizat repara?ii ?i vopsitorii la tamplaria existenta pe strada Rep
ublicii nr.10 A ?i pe strada Mihai Eminescu. Au fost, de asemenea, recondi?ionate por
?ile de la intrare, str. Republicii nr. 10 ?i 10A, respectiv au fost efectuate repara?ii la soc
lu in propor?ie de 80% pe str. Republicii nr. 10 A. Recondi?ionarea tamplariei ?i a orn
amentelor, lucrarile de vopsitorie a fa?adei au fost finalizate la data de 23.10.2017, tot a
tunci au fost demontate ?i schelele de pe fa?ada imobilului situat pe str. Republicii nr. 10.
În vederea refacerii calcanului (peretelui exterior), in curtea interioara pentru imobilele s
ituate pe str. Republicii nr. 10 ?i 10A a fost montata schela ?i se vor mai efectua lucrari de
refacere a finisajelor (a tencuielilor ?i vopsitoriilor) in gangul cladirii de pe str. R
epublicii nr. 10A.
Valoarea totala a lucrarilor la imobilul de pe strada Republicii nr. 10 ?i 10/A, executate d
e SC Constructorul Salard SRL, se ridica la 1.068.825,32 lei, fara TVA.

