PREZENTARE INVESTIłIE

1. DENUMIRE INVESTIłIE : AMENAJARE PLAJĂ SULINA
2. PROGRAM :
•

H.G. nr. 426 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea susŃinerii financiare
a autorităŃilor administraŃiei publice locale, în completarea surselor
proprii ale acestora, pentru finanŃarea proiectelor de investiŃii în
turism pe anul 2009.

•

H.G. nr. 120 din 17 februarie 2010- privind aprobarea Listei
cuprinzând programele şi proiectele de investiŃii în turism şi a
surselor de finanŃare a documentaŃiilor tehnice şi a lucrărilor de
execuŃie a programelor şi obiectivelor de investiŃie

3. FINANłATOR:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

4. INVESTITOR:

CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA

5. BENEFICIAR:

CONSILIUL JUDEłEAN TULCEA

6. PROIECTANT:

S.C. BLOM ROMANIA SRL

7. VALOAREA INVESTIłIEI: 7.144.201,13 lei
8. CONSTRUCTOR: Asocierea S.C. DELTACONS SA Tulcea si S.C. FILCONSTRUCT SRL
Sarichioi
•

Data începerii lucrărilor de C+M

: 09 octombrie 2009

9. DATA PUNERII IN FUNCłIUNE : decembrie 2010
10. OBIECTIVELE INVESTIłIEI :
•

SuprafaŃa amenajata este de 3,5 ha, situată în intravilanul oraşului
Sulina, la SE de oraş;

•

Asigură nivelul de dotare pentru desfăşurarea normala a curei
balneo-marine în regim de eficienŃa şi siguranŃă;

•

Amplasarea dotărilor specifice, crearea zonelor de atractivitate,
utilizarea eficientă a plajei;

PRINCIPALELE LUCRĂRI EXECUTATE:
1. Amenajarea drumului de acces existent care leagă localitatea de plajă cu o pistă de biciclişti
din pavele, şi alee pietonală din podină de lemn;
2. O parcare pentru 20 de autoturisme la intrarea pe pod;
3. Şase module chioşc – administrativ – comerŃ - spaŃiu închiriat obiecte plajă având
dimensiunile 6x4 metri, din structură de lemn;
4. Punct de prim ajutor – un modul cu dimensiunile de 6x6 metri şi cu înălŃimea de 3 metri, din
structură de lemn;
5. Post salvamar - 2 buc - amplasat astfel încât să controleze toată zona;

6. Două grupuri sanitare de plajă – cu dimensiunile de 6x 8 metri din zidărie BCA, şarpanta de
lemn, învelitoare Ńiglă şi cu prelungiri laterale pentru duşuri în aer liber;
7. Scena în aer liber, parter, cu zona de gradene parŃial acoperită - cu o suprafaŃă construită la
sol de circa 300 mp din care: structură acoperită de 180 mp, gradene circa 150 mp, din
structură de lemn;
8. Alei de promenadă în perimetrul incintei amenajate prin utilizarea în exclusivitate a podinelor
din lemn cu laŃime de 1,5 metri si 2,5 metri;
9. Două pasarele acvatice amplasate la 50 metri de la Ńărm - executate pe structură de lemn pe
piloŃi de lemn interax şi bătuŃi la adâncimi de 2,5 metri ;
10. StaŃie de pompare tip cheson dotată cu două electropompe;
11. ProtecŃii perimetrale din piloni de lemn si împletituri din nuiele;
12. ReŃea de alimentare cu apa potabilă în incinta amenajată, racordată de la reŃeaua existentă
a localităŃii Sulina;
13. ReŃea de canalizare în incinta amenajată racordată la noua staŃie de epurare a localităŃii
Sulina;
14. ReŃea de alimentare cu energie electrică a zonei amenajate inclusiv iluminatul exterior ;
15. Alte dotări de plajă şi mobilier urban:
•

Banchete din lemn = 15 buc;

•

Umbrare acoperite cu stuf cu bancheta de odihnă = 5 buc;

•

Coşuri de gunoi din împletituri de nuiele = 30 buc;

•

Două locuri de joacă pentru copii dotate cu leagăne, balansoare, tobogane;

•

Două bărci de salvare, dotate cu echipament de salvare.

