Programul investiţional 2009
Din strategia de dezvoltare a societaţii
În anul 2009 se vor continua lucrările începute în anul 2008, o parte
din ele urmând a fi finalizate în această perioadă:

Ştrandul Felix începând cu anul 2006 a intrat într-un
modernizare , în mai multe etape , astfel :

proces

de

În vara anului 2006 a fost dat în funcţiune un mini aqua-parc format
din trei tobogane cu cinci piste , fiind un real loc de atracţie şi distracţie
pentru mulţi turişti . Tot din vara anului 2006 accesul în ştrand se face pe
bază de cartelă .
În anul 2007 modernizarea ştrandului a continuat cu amenajarea unui
teren de minifotbal cu covor sintetic , împrejmuit si iluminat nocturn . De
asemenea au demarat lucrările de modernizare a bazinelor.
În iunie 2008 s-au dat în folosinţă noile bazine : 2 bazine pentru
copii. 3 bazine de relaxare cu apă termominerală , un bazin cu valuri singurul de
acest fel în zonă executate pe amplasamentul celor vechi. Bazinele sunt dotate cu
instalaţii de hidromasaj , relaxare precum şi elemente de senzaţii.
Pentru sezonul estival 2009, urmează a se executa modernizarea
spaţiilor comerciale alimentare (braserie, gelaterie, patiserie) şi
nealimentare, precum şi a vestiarelor pentru bărbaţi şi femei, spaţii de
odihnă şi joacă pentru copii, terase şi plajă, toate la standarde europene ;
Pentru executarea lucrarilor de modernizare s-au demolat vechile vestiare .
Societatea îşi propune ca acest ştrand să devină un mic aqua-land, cu mai
multe obiective de atracţie pentru copii şi tineret.

Complexul Lotus. În anul 2007 au început lucrările de modernizare la
hotel. În anul 2009 vor continua lucrările de închidere cu peretele cortină .
Pe amplasamentul fostului Hotel Felix ,care s-a demolat , s-a proiectat
şi s-au demarat lucrările pentru execuţia unui complex de agrement

(Felixarium) având bazine pentru copii, înot, relaxare, wellness , bazin
surfing, tobogane, jacuzzi, bazine cu apa termală, bazine cu apă potabilă cu
sistem de filtrare – recirculare, bazine acoperite si bazine descoperite, în
total 14 bazine. În anul 2009 vor continua lucrările de terasamente şi
fundaţii.
În vederea asigurării frontului de lucru pentru modernizarea Bazei de
tratament, s-au început lucrările de amenajare a birourilor la etaj I al clădirii.

finalizarea lucrărilor de înlocuire a celor 3 lifturi de persoane la Hotel
Mureş;

modernizarea reţelelor exterioare (termice + agent termic + apă rece +
apă caldă + canalizare ) ;

modernizarea prin achiziţionarea de chioşcuri şi amplasarea acestora
pe aleea comercială în vederea închirierii pentru activităţi conexe;
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Anexa

Programul investiţional 2009
Nr
Crt

Denumire
obiectiv

Valoare
estimată

2009

1 Complex Apollo
2 Ştrand Felix

500.000
9.000.000

0
8.877.155

Complex Termal

2.000.000

0

1.680.000
78.475.000
7.500.000
1.500.000
1.500.000

0
4.662.000
50.000
0
0

500.000

0

300.000
1.000.000

0
0

5.000.000

0

26.250.000
700.000

0
100.000

1.150.000

300.000

1.400.000

0

5.000.000
300.000

500.000
100.000

143.755.000

14.589.155

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Complex Nufărul
Complex Lotus(H,R,BT,AGR.)
Complex Mureş
Complex Poieniţa
Complex Unirea
Grup Gospodăresc Sânmartintr.auto
Complex Someş
Complex Poiana -disco
demolare pavilion 1,2,3+ baza
tratament2
complex agrement
diverse instalaţii-reţele
dotări-sistem informatic,mobilier,
aparatură medicală aparatură
bucătărie
foraje, puncte termice,pompe,
schimbătoare de căldură
alei, drumuri,etc
proiectări diverse
TOTAL

NOTĂ: Valoarea programului de investiţii pe anul 2009 se va
modifica funcţie de asigurarea altor surse de finanţare.
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