
Parcãri smart, de 100.000

de euro, în Buzãu

I
nfrastructura rutierã reprezintã
o axã principalã în dezvoltarea
municipiului Buzãu, iar în acest
sens autoritãþile locale vin cu

un nou concept ºi în amenajarea
parcãrilor. Primãria Buzãu a propus
spre implementare, mai întâi ca un
prim proiect pilot, realizarea unei
parcãri smart, supraetajatã, cu lo-
curi special amenajate atât pentru
autoturisme, cât ºi pentru biciclete.
Iniþiatorii proiectului sunt de pãrere
cã acest tip de parcãri reprezintã
soluþia idealã pentru cartierele
aglomerate din marile oraºe. În
municipiul Buzãu proiectul va fi, de
asemenea, implementat, pentru în-
ceput, doar în cartierul Micro 3, pe
o stradã extrem de aglomeratã cu
zeci de blocuri, cea mai mare ºcoalã
din oraº, grãdiniþã ºi o creºã.

Întregul concept a fost fãcut pu-
blic recent de viceprimarul Ionuþ
Apostu.

”Soluþia oferitã de specialiºti este
aceea a unei parcãri modulare de
tip SMART PARKING cu regim de
înãlþime P+1 având 15 locuri de
parcare pentru autoturisme ºi un
spaþiu destinat unui numãr de 15
biciclete, cu sistem de control acces
ºi camere de supraveghere, adicã

în condiþii de securitate deplinã.
Sistemul este cu atât mai eficient

cu cât, practic, conduce la o dubla-
re a locurilor de parcare pe fiecare
amplasament, chiar la o triplare a
acestora dacã ne gândim cã aici au
fost înainte garaje care ocupau o
suprafaþã mult mai mare”, a spus
Ionuþ Apostu, viceprimarul munici-
piului Buzãu.

Un avantaj pentru municipiul Bu-

zãu constã în faptul cã parcarea
este mobilã, astfel cã ar putea fi
oricând mutatã într-o altã zonã mai
aglomeratã, dacã se dovedeºte, în
timp, cã zona în care a fost pusã ini-
þial nu mai are nevoie de acele
locuri de parcare.

”Un alt element important este
faptul cã parcarea este compusã
dintr-o structurã metalicã cu plat-
forme culisante, nu necesitã autori-

zaþie de construire amplasarea ace-
steia ºi poate fi mutatã atunci când
în cartier nu mai sunt necesare lo-
curile de parcare suplimentare. Fie-
care platformã este dotatã cu mo-
toare care permit culisarea atât pe
verticalã, cât ºi pe orizontalã, prac-
tic pentru montarea acesteia fiind
necesar doar un branºament
electric”, a mai scris viceprimarul
municipiului Buzãu.

Preþul unei astfel de parcãri echi-
patã complet este de aproximativ
100.000 de euro.

Deocamdatã, proiectul este la
faza de propunere, ca urmare a
unui studiu de fezabilitate cerut de
autoritãþile locale pentru reamena-
jarea terenului de pe strada Peitro-
asele, unde, în trecut, au fost con-
struite mai multe garaje. Pentru a
deveni viabil, proiectul trebuie vo-
tat de consilierii locali, iar apoi
suma ce urmeazã a fi investitã sã fie
cuprinsã în bugetul local.
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