Start construirii Salii Polivalente a Slatinei
adevarul,

Slatina va avea peste doi ani Sala Polivalenta. Constructorul a inceput degajarea terenului pentru demarararea
lucrarii ce va fi ridicata pe strada Crisan, in curtea Loctrans.
Municipiul Slatina va avea Sala Polivalenta, cu 3000 de locuri. Constructia, o investitie de peste 68 milioane de
lei, va fi realizata in 22 de luni de catre societatea Vega 93 Galati, coordonata de unul dintre cei mai bogati
romani, Corneliu Istrate, om de afaceri plasat in Top Forbes 500 miliardari pe locul 90, cu o avere estimata anul
trecut la 55 milioane euro - constructii, turism si imobiliare. Constructorul a inceput eliberarea terenului pentru a
demara lucrarea.Sport in curtea LoctransSaptamana aceasta a inceput demolarea cladirilor dezafectate din curtea
societatii locale de transport in comun, situata pe strada Crisan. Vechile garaje au fost construite in urma cu
doua decenii din placi masive de beton cu scopul gazduirii unei statii de troleibuz. Suprafata de teren pe care se
va ridica noua investitie este de circa 8000 de metri patrati.

,,Se fac primii pasi pentru construirea

salii polivalente, cu demolarea fostelor garaje ale Loctrans. Partea de finantare din acest an este de patru
milioane de lei si speram ca lucrarea sa fie preluata pana la sfarsitul anului de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului pentru a se asigura finantarea de care are nevoie.", a spus Minel Prina, city-managerul
orasului.Odata eliberat terenul, se estimeaza ca lucrarile de ridicare a cladirii vor incepe peste o luna de
zile.,,Este o investitie pe care o asteptam de mult, mai ales ca ne-a intrecut Caracalul, care are o polivalenta, iar
resedinta Oltului nu. Este nevoie de o zona destinata sportului de agrement si, desi Loctrans este la periferia
municipiului, zona este una cu potential de dezvoltare", spune Silviu Radoi, student.Sali de sport, spatii
comerciale si platforma pentru spectacoleCladirea va fi una multifunctionala. Aceasta va putea gazdui meciuri
de handbal, baschet, volei, tenis sau badminton, dar si concursuri de gimnastica, lupte, box, judo, karate sau
dans sportiv. De asemenea, sala va dispune de spatii comerciale carora le sunt repartizati 500 de metri patrati, la
parter, tot aici urmand sa fie amenajate sali de fitness si aerobic. Zonele de alimentatie publica se vor afla la
etajul I, intinzandu-se pe o suprafata de 250 de metri patrati. Proiectul mai prevede ca in interior vor fi
amenajate birouri administrative, sali de conferinta, grupuri sanitare si vestiare pentru sportivi. Sala va avea o
capacitate de 3.000 de locuri si o parcare de 120 de locuri, dintre care 24 vor fi rezervate sportivilor. In fata
cladirii va fi amenajata o platforma de 1.110 metri patrati, care poate gazdui concerte in aer liber, iar aleea
principala care strabate complexul sportiv va fi prevazuta cu mobilier urban si spatii de odihna. Zona destinata
agrementului sportiv va fi completata cu o alta investitie, in plina constructie tot in curtea Loctrans- un bazin
didactic de inot, autoritatea contractanta fiind Compania Nationala de Investitii.

