
Bazin didactic de înot

I
nvestiþiile în infrastructura

sportivã sunt tot mai dese,

multe dintre acestea fiind

date în folosinþã. Consiliul

Judeþean Bihor a anunþat

inaugurarea unui bazin di-

dactic de înot în oraºul Sãcueni,

primul complex finalizat din

cele ºapte în lucru din judeþ. Vi-

cepreºedintele CJ Bihor, Cãlin

Gal, a participat la inaugurarea

obiectivului alãturi de ministrul

Dezvoltãrii, Cseke Attila, repre-

zentanþii Agenþiei de Dezvoltare

Durabilã Bihor (ADD Bihor), re-

prezentanþii firmei de construc-

þii ºi autoritãþile locale. Com-

plexul are douã bazine de înot

didactice de dimensiuni 25 x

12.5 m, respectiv 6 x 12.5 m, cu

grupuri sanitare, vestiare ºi tri-

bune ºi a fost predat de ADD în

administrarea Primãriei Sãcueni.

Valoarea proiectului se ridicã la

5,4 milioane de lei, iar firma res-

ponsabilã de construcþie este

Costa Voc Impex SRL.

"Ne bucurãm cã am reuºit sã

grãbim lucrãrile ºi sã redãm

acest bazin circuitului sportiv

din judeþul Bihor, care face par-

te dintr-o reþea de bazine dedi-

cate elevilor din Bihor. Le mulþu-

mim constructorilor, echipei

ADD Bihor ºi primarilor pentru

realizarea acestor proiecte", a

afirmat vicepreºedintele CJ Bi-

hor, Cãlin Gal. Mai sunt în lucru

alte ºase astfel de baze în Nucet,

Beiuº, ªtei, Salonta, Marghita ºi

Valea lui Mihai. Bugetul alocat

pentru întreaga investiþie, inclu-

siv cea din Sãcueni, este de 35,7

milioane de lei. Cu excepþia

oraºului Salonta, unde construc-

torul este SC Davinci SRL, în ce-

lelalte localitãþi firma care exe-

cutã lucrãrile este Costa Voc

Impex SRL. Consiliul Judeþean

Bihor, prin ADD Bihor, gestio-

neazã programul de realizare a

bazinelor didactice, al cãror

scop este de îmbunãtãþire a stã-

rii de sãnãtate ºi de dezvoltare a

abilitãþilor fizice ale locuitorilor

d i n o r aº e le º i m un i c i p i i le

judeþului.
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"Ne bucurãm cã
am reuºit sã grã-
bim lucrãrile ºi sã
redãm acest bazin
circuitului sportiv
din judeþul Bihor,
care face parte
dintr-o reþea de
bazine dedicate
elevilor din Bihor.
Le mulþumim con-
structorilor, echipei
ADD Bihor ºi prima-
rilor pentru realiza-
rea acestor proiec-
te", a afirmat
vicepreºedintele CJ
Bihor, Cãlin Gal.


