Strazile Independen?ei ?i Alecsandri vor fi legate printr-o
alee pietonala Miercuri , 24 Iunie 2020, 14:18
În cursul lunii iunie, au inceput lucrarile de amenajare a accesului pietonal intre strazile I
ndependen?ei ?i Vasile Alecsandri.
Accesul pietonal care urmeaza a fi amenajat se afla in incinta unei foste fabrici ?i va s
curta drumul dintre parcarea subterana de pe strada Independen?ei ?i pietonala Vasile Al
ecsandri. Lungimea totala a accesului pietonal este de aproximativ 92 m.
Lucrarile sunt executate pe baza contractului de lucrari nr. 219558/03.06.2019 dintre
Municipiul Oradea ?i asocierea formata din S.C. GAVELLA COM S.R.L., PORFIDO E
D ARTE CONSORZIO STABILE ?i S.C. EDILDRUM CONSTRUCT S.R.L.
Pre?ul contractului este de 884.524,26 lei fara TVA, iar realizarea obiectivului p
resupune o luna de proiectare ?i trei luni execu?ia lucrarilor. Termenul estimat pentru fi
nalizarea lucrarilor este 11.09.2020. Pana in prezent au fost prestate serviciile de
proiectare, fiind elaborate fazele PAC ?i PTE.
Pentru accesul de pe strada Independen?ei s-a prevazut un acces auto, cu la?imea de 7 m,
realizat din cube?i din porfir. Trotuarul cu o la?ime de circa 4 m din lespezi de piatra po
rfir este marginit de accesul auto cu o bordura, realizata din granit auriu.
La mijlocul la?imii trotuarului se va realiza o rigola longitudinala din porfir pentru c
olectarea apelor. Profilul transversal este in doua ape, cu panta spre rigola centrala, apa
colectata fiind evacuata in canalizarea pluviala a ora?ului.
Pana in prezent au fost realizate urmatoarele lucrari:
- inlaturarea vegeta?iei de pe amplasament;
-

spargerea

platformei

betonate

existente,

pe

la?imea

accesului

pietonal.

În cadrul lucrarilor se vor executa eliberarea amplasamentului prin demolarea c
onfec?iilor metalice ?i a platformei betonate existente, trasarea accesului auto ?i a del
imitarii de accesul pietonal precum ?i executarea funda?iei pentru trotuar, respectiv a st
ructurii rutiere.
În ata?ament gasi?i o galerie foto.

