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A fost semnat contractul pentru modernizarea Parcului Ba?lcescu

Primarul Municipiului Focs?ani, Cristi-Valentin Misa?ila? a semnat joi, 21 mai 2020, contractul de execut?ie lucra?ri pentru „Reabilita
Nicolae Ba?lcescu" din Municipiul Focs?ani.
"Este un proiect as?teptat de un numa?r foarte mare de focs?a?neni s?i care, la final, va i?nsemna modernizarea totala? a Parcului
s?i alte facilita?t?i. Odata? modernizat, Parcul Ba?lcescu va deveni un loc de atract?ie pentru toate categoriile de ceta?t?eni s?i ma
va?rstnice ca?t s?i la tinerii care vor sa? mearga? pe role, skate-board sau bicicleta?. Nu i?n ultimul ra?nd, parcul va fi atractiv s?i p
ca? aici vom construi o zona? special destinata? acestora", a precizat Primarul Cristi-Valentin Misa?ila?.
Valoarea contractului „Reabilitarea s?i extinderea Parcului Nicolae Ba?lcescu" este de 10.642.513,59 lei + T.V.A. durata lucra?rilor
Directorul tehnic al companiei Garden Center Grup SRL, ing. Viorel Neculescu a apreciat ca?, des?i contractul de execut?ie este de
finalizate i?nainte de acest termen.
I?n cadrul proiectului, vor fi executate urma?toarele lucra?ri:
• Zona? de joaca? pentru copii - pe aleea care leaga? accesul dintre Str.Timis? cu centrul Parcului;
• Suprafata? zona? skateri s?i roleri pe latura N-V;
• Realizarea unui spat?iu destinat iubitorilor de ca?ini s?i partenerilor canini ai acestora - pe latura S-V a parcului;
• Fa?nta?na? arteziana? i?ngra?dita? de un labirint verde - i?n centrul parcului, cu joc de apa? s?i lumini;
• Fa?nta?ni arteziene pe aleea principala? dinspre Str.Republicii, cu joc de apa? s?i lumini;
• Suprafat?a? alei pietonale - pe marginea aleilor vor fi montate ba?nci, cos?uri de gunoi s?i 4 fa?nta?ni cu apa? potabila?, iar i?n z
suporturi pentru biciclete;
• O pergola? acoperita? amenajata? pentru pasionat?ii de sah;
• Un amfiteatru pe latura de N-V;
• 2 grupuri sanitare pe marginile laturilor N-V s?i S-E;
• Zone verzi - suprafat?a? totala? 14.133,90 mp;
• Numarul arborilor care vor fi plantat?i - 129 copaci;
• Sistem de irigat cu aspersoare automate de tip pop-up, cu limitarea ariei de stropire s?i conducta? montata? i?ngropata?;
• Instalat?ii electrice - se propune refacerea i?n totalitate a ret?elelor de electricitate, montarea de noi sta?lpi s?i corpuri de iluminat,
electric existent s?i se vor i?nlocui tablourile electrice pe fiecare zona? de consum, se va reface sistemul de supraveghere video i?n
• Modernizarea celor 3 ca?i de acces prin construirea a 3 port?i iluminate i?n culorile Tricolorului: ros?u pe latura E dinspre Str. N. B
dinspre Str. Republicii s?i albastru dinspre Str. Timis?;
Investit?ia prevede realizarea urma?toarelor cantita?t?i de lucra?ri:
• Suprafat?a? zona? de joaca? pentru copii - 440 mp;
• Suprafat?a? alei pietonale - 6567 mp;
• Suprafat?a? zone verzi cu gazon - 12187,80 mp;
• Suprafat?a? zone arbus?ti s?i flori - 1367,80 mp;
• Suprafat?a? gard viu i?ndesit - 578,30 mp .
Ca s?i i?n cazul celorlalte lucra?ri aflate i?n execut?ie, Primarul Cristi-Valentin Misa?ila? a avertizat constructorul ca? va urma?ri pe
desfa?s?oara? activitatea pe acest s?antier, deoarece ceta?t?enii din Municipiul Focs?ani merita? un parc modern, i?n care sa? se
cele mai bune condit?ii.
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