
Fântâni arteziene de peste
2 milioane de lei, la Buzãu
Ana Felea

O
investiþ ie de

peste douã mi-
lioane de lei a fost
finalizatã recent
în municipiul Buz-
ãu. Este vorba

despre amenajarea a cinci fântâni
arteziene în douã dintre cele mai
mari parcuri din oraº.

Proiectul privind realizarea aces-
tei investiþii a fost votat de consilie-
rii locali în vara anului trecut, mo-
ment în care Constantin Toma, pri-
marul municipiului Buzãu, a moti-
vat realizarea acestor obiective ca
fiind absolut necesarã, mai ales cã
în ultimii zece ani temperatura me-
die anualã din oraº a crescut cu 1,3
grade Celsius.

Proiectul a fost votat cu 21 de vo-
turi, iar la începutul acestei veri a
fost realizat. Astfel, din iulie 2021, în
parcul Crâng funcþioneazã douã
fântani arteziene, poziþionate sime-
tric faþã de insula mare a lacului,

formând litera "S". Fiecare fântânã a
fost dotatã cu 10 jeturi verticale
care pot atinge o înãlþime de 9-10
m.

"Lacul din parcul Crâng este pre-
vãzut cu margini betonate. Lacul
are o insulã mai micã ºi o insulã mai
mare, care este legatã de mal ºi pe
care funcþioneazã un restaurant.
Lacul este prevãzut cu un debarca-
der ºi, la data vizitei, exista lângã
debarcader o barcã cu motor. Lacul
este înconjurat cu alei pietonale
frecventate de mulþi oameni. Din
punct de vedere estetic, lacul este
sãrac ºi nu are elemente decorative
care sã bucure pietonii ce frecven-
teazã acest parc ºi care se plimbã în
jurul lacului. Realizarea a doua
fântâni arteziene pe acest lac va
schimba în bine aspectul lacului ºi
va asigura bucuria copiilor, pãrinþi-
lor ºi a locatarilor municipiului Bu-
zãu, ce vor sta mai mult în parc spre
folosul sãnãtãþii", a fost scris în
motivarea proiectului de hotãrâre
votat în vara anului 2020.

În parcul Tineretului au fost ame-

najate trei fântâni arteziene. Douã
dintre ele au fost poziþionate pe
partea din dreapta a lacului, în faþa
amfiteatrului, ºi una pe partea
stângã a lacului. Fiecare fântânã are
un jet central vertical care va atinge
înãlþimea de 30 m, 6 jeturi pe inelul
median cu înãlþime de 14-15 m ºi
12 jeturi pe inelul exterior, cu înãlþi-
me de 7-8 m. Fiecare jet este ali-
mentat de o pompã ºi spoturi de
tip LED care vor putea fi controlate
individual pentru a fi realizate
jocuri de apã ºi luminã.

"Cele douã lacuri din parcul Tine-
retului au o suprafaþã mare ºi sunt
despãrþite de o zonã de uscat. Zona
este sãracã în elemente decorative,
cu excepþia statuii compozitorului
George Enescu. Realizarea a douã
fântâni pe lacul din partea stângã ºi
a unei fântâni pe lacul din partea
dreaptã vor îmbunãtãþi aspectul la-
cului ºi vor mãri numãrul de vizita-
tori. Executarea celor cinci fântâni
arteziene va mãri numãrul de vizi-
tatori ºi în special copii, pãrinþi ºi
bunici. Locuitorii municipiului Bu-

zãu vor mãri timpul petrecut în
parc cu efecte pozitive asupra sã-
nãtãþii. Locatarii municipiului Bu-
zãu vor face mai multã miºcare în
folosul sãnãtãþii. Fântânile artezie-
ne vor deveni elemente de atracþie
turistica ºi vor aduce un adaos la
spectacolul evenimentelor ce au
loc în aceste parcuri. În acest fel,
acestea vor deveni obiective de
atracþie turisticã, ajutând la ridica-
rea indicatorilor de imagine ºi
încredere a municipiului Buzãu la
nivel local, cât ºi national", a
motivat primarul Toma realizarea
acestei investiþii.

Amenajarea celor cinci fântâni a
costat 2.128.167,44 lei , cu TVA, din
care partea de construcþii-montaj a
fost 514.527,44 lei, cu TVA.
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