
Salã de sport
multifuncþionalã pentru
persoanele cu dizabilitãþi,
construitã de CJ Buzãu
Ana Felea

S
ingura salã multi-
funcþionalã cu gra-
de n e º i fun cþ iun i
conexe pentru per-
soanele cu dizabilitã-
þi din România ur-

meazã sã fie finalizatã în aceastã
lunã, la Buzãu. Investiþia se ridicã
la aproape 17 milioane de lei, iar
banii provin de la Compania Na-
þionalã de Investiþii ºi de la Con-

siliul Judeþean Buzãu.
"Valoarea totalã a investiþiei este

de 16,790,150.29 lei cu TVA, din
care C+M - 12,290,618.19 lei. Con-
tribuþia UAT Judeþul Buzãu este de
606,361.30 lei cu TVA, din care
C+M - 314,103.62 lei. Contribuþia
Companiei Naþionale de Investiþii
este de 16,183,788.99 lei cu TVA,
din care C+M - 11,976,514.57 lei",
au anunþat reprezentanþi i
Consiliului Judeþean Buzãu.

Obiectivul a fost construit pe
strada Horticolei, în vecinãtatea Li-
ceului pentru Deficienþe de Vede-

re din municipiul Buzãu, iar stadiul
lucrãrilor este, la începutul lunii fe-
bruarie, de 75%. Termenul de fina-
lizare este luna martie, astfel cã
lucrãrile sunt în toi.

"Se lucreazã în aceastã perioadã
la amenajarea terenului (curte en-
glezã, alei pietonale ºi carosabile,
parcãri), iar dacã temperaturile nu
vor permite executarea anumitor
tipuri de lucrãri, termenul de exe-
cuþie va fi prelungit. Aceasta va fi
unicã în þarã prin dotarile de care
va beneficia ºi va deservi Buzãul,
dar ºi judeþele limitrofe. Pentru

persoanele cu dizabilitãþi, ºi în
special pentru cei cu deficiente de
vedere, nevoia de integrare, de a
avea ºanse egale la o educaþie fizi-
cã, spiritualã ºi competiþionalã
este cu atât mai mare", a declarat
Petre Emanoil Neagu, preºedinte-
le Consiliul Judeþean Buzãu.

Potrivit proiectului, Consiliul Ju-
detean Buzãu se obligã ca, dupã
finalizarea investiþiei ºi preluarea
acesteia (inclusiv cu teren aferent),
sã mentinã destinaþia obiectivului
ºi întreþinerea acestuia pe o
perioadã de minimum 15 ani.
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"În aceste condiþii, sala multifunc-
þionalã va fi rezolvatã în soluþia
monobloc, având regim de înãlþi-
me Parter - pentru zona de teren
de joc ºi gradene spectatori -, re-
spectiv regim de înãlþime Sub-
sol+Parter+Etaj pentru zona ad-
ministrativ-gospodareascã. Struc-
tura de rezistenþã a noii construcþii
va fi realizatã din confecþii metali-
ce (stâlpi, rigle, tiranþi, contravan-
tuiri), pentru zona principalã re-
prezentatã de terenul de joc pro-

priu-zis, respectiv din beton armat
ºi zidãrie din cãrãmidã, la subsolul
ºi parterul anexei ºi structurã me-
talicã Ia etajul acesteia", se aratã în
proiectul aprobat de Consiliul Ju-
deþean Buzãu.

Este vorba despre o salã de sport
cu gradene pentru spectatori,
având o capacitate maximã de
145 de persoane.

"Proiectul are caracter prioritar ºi
de urgenþã pe baza urmãtoarelor
considerente: în momentul de

faþã, la Liceul pentru Deficienþe de
Vedere Buzãu, sunt înscriºi în toa-
te ciclurile de învãþãmânt preuni-
versitar - gradiniþã, gimnaziu ºi li-
ceu - un numãr de peste 160 de
elevi. Deºi este una dintre cele mai
mari instituþii de învãþãmânt spe-
cial din þarã, aceasta nu beneficia-
zã de facilitãþile unei sãli de sport
dotate ºi utilate corespunzãtor în
scopul practicãrii activitãþilor spor-
tive ºi complementare acestora,
atât la nivel de activitate ºcolarã,

cât ºi la nivel de activitate
competiþionalã", se aratã în
proiectul Consiliului Judeþean.

Liceul special pentru Deficienþe
de vedere Buzãu, înfiinþat în anul
1936, deserveºte judeþele din su-
dul ºi sud-estul þãrii.

BURSA Construcþiilor nr. 1 / 2022   45

Investiþii

Proiectul are caracter

prioritar ºi de urgenþã

pentru cã în

momentul de faþã, la

Liceul pentru

Deficienþe de Vedere

Buzãu, sunt înscriºi în

toate ciclurile de

învãþãmânt

preuniversitar -

gradiniþã, gimnaziu

ºi liceu - un numãr de

peste 160 de elevi.


