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Noul Centrul de Agrement din Poiana Braşov este pregătit pentru
sezonul de iarnă

Vineri, 28.10.2016, primarul George Scripcaru a prezentat pentru mass-media noul Centru
de Agrement din Poiana Braşov. Proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov – amenajare spaţii
agrement şi divertisment” a fost finanţat, până la sfârşitul anului 2015, prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – Poli
de creştere. Lucrările realizate în anul 2016 au fost suportate de la bugetul local.

,,Mă bucur că am reuşit să finalizăm această investiţie înainte de începerea sezonului de
iarnă, astfel că turiştii şi braşovenii care vor veni în vacanţa de iarnă vor avea foarte multe
opţiuni de petrecere a timpului liber. Pentru noi dezvoltarea staţiunii Poiana Braşov reprezintă o
prioritate, iar investiţiile Municipalităţii în această staţiune reflectă acest lucru, de la
infrastructura pentru schi, acces în Poiană, crearea de locuri de parcare, până la acest centru de
agrement unde turiştii vor putea să joace bowling, biliard, vor avea la dispoziţie un perete de
căţărare, dar şi un spaţiu de joacă pentru copii cu toate dotările necesare”, a declarat primarul
George Scripcaru.

Descriere proiect:
Suprafaţa centrului de agrement şi divertisment nou creat (mp):
- suprafaţă totală clădire (mp)
4.748,21
- suprafaţă construită (mp)
2.297,29
- suprafaţă desfăşurată totală clădire (mp)
5.250,00

din care:
- un club de bowling, având capacitatea de 180 de persoane, care include: 8 piste profesioniste de bowling,
3 mese biliard,

- o sală jocuri pentru copii care conţine: jocuri electronice, simulatoare, mese de minihochey,
minibaschet, minifotbal, minicurling şi două piste de minibowling,
- o sală de căţărare cu suprafaţa de 250 mp, având pereţi de escaladă pentru trei tipuri de dificultate şi
capacitatea de 10 persoane simultan,
- o sală minigolf cu 9 module, având capacitatea de 50 de persoane,
- o sală multifuncţională cu capacitatea de 246 persoane,
- un spaţiu expoziţional de 345 mp,
- două spaţii de recreere.

Suprafaţă exterioară amenajată: 12.702,71 m.p., care conţine un loc de joacă pentru copii cu leagăne,
inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, complex cu două turnuri şi tobogane, tiroliene, 3 complexe de
escaladă pentru copii. La acestea se adaugă 1.015 mp. de alei carosabile şi parcări, inclusiv pentru persoane
cu dizabilităţi, 2.446 mp. de alei pietonale şi 5.010,77 mp. de zone verzi şi gradene.

Contract de finanţare
Valoare totala proiect:
Valoare finanţare nerambursabilă:
Durata de implementare proiect:
Constructor:

Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

nr. 3028/06.04.2012
31.016.522,80 lei cu TVA,
11.799.303,40 lei cu TVA
54 de luni şi 24 de zile
1. S.C. VALVE INTERNAŢIONAL S.A. BRĂILA
în asociere cu S.C. NILITEN S.L.U. SPANIA
(perioada aprilie 2013-martie 2014),
După intrarea în insolvenţă a acestei firme, contractul
a fost reziliat şi a fost organizată o nouă licitaţie.
2. SC Energoconstruct 97 SRL (decembrie 2014septembrie 2016).

