CCO
ON
NSSIILLIIU
ULL JJU
UD
DEEȚȚEEA
AN
N CCO
ON
NSSTTA
AN
NȚȚA
A
DIRECŢIA GENERALĂ DE PROIECTE
●

Bd.Tomis nr.51, Constanta – 900725 ● www.cjc.ro ● Tel.: +40 -241-488446 / Fax:+40-241-488445 ● e-mail: consjud@cjc.ro ●

Serviciul Promovare Proiecte Europene

ANUNȚ
privind demararea pregătirii unui proiect sau după caz, a mai multor proiecte care să poată fi
susținut/e la finanțare în perioada 2021-2027 cu privire la reabilitarea și modernizarea
Pavilionului Expozițional

Direcția Generală de Proiecte prin Serviciul Promovare Proiecte Europene propune demararea pregătirii
unui proiect sau după caz, a mai multor proiecte (în funcție de tipurile de finanțare) care să poată fi
susținut/e la finanțare în perioada 2021-2027 cu privire la reabilitarea și modernizarea Pavilionului
Expozițional.
În acest sens, având în vedere lipsa unei Strategii a Județului Constanța cât și obligativitatea pregătirii
unei noi investiții prin demonstrarea principiului transparenței, este necesar ca tipurile de lucrări aferente
Pavilionului Expozițional să fie supuse consultării publice.
Lucrările avute în vedere sunt:
-

lucrări de hidroizolații ale Corpului Administrativ și ale celor două cupole-1300 m2;

-

sistem de evacuare ape pluviale din zona parcărilor-suprafață parcări=9948 m2;

-

lucrări de ignifugare Sală conferințe, suplimentarea și controul exterior al trapelor de fum, amenajare
acces exterior camera de incendiu – pentru obținere avize ISU;

-

lucrări de reparații interioare (pereți + tavane = 1500 m2) și exterioare placaje fatadă = 160 m2;

-

lucrări de reabilitare a sistemului de aer condiționat și ventilație al Pavilionului;

-

instalare sistem de bariere și taxare parcări – Pavilion Expozițional;

-

realizare sistem de irigare spațiu verde = 12 000 m2;

-

refacere sistem de supraveghere video interior și exterior;

-

realizare sisteme de panouri fotovoltaice și panouri solare pentru apă caldă;

-

realizare de stații de alimentare cu energie electrică a mașinilor electrice.
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