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REFERAT 
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  
“AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR” 

 
Strada Chimiştilor este amplasată în partea de sud-est a municipiului Timişoara şi este racordată la 

Cal.Buziaşului. Strada are o lungime de 285 m şi este mărginită la vest de Cal.Buziaşului şi la est de incinta 
societăţii comerciale Azur, ea având caracter de stradă înfundată. Această stradă reprezintă accesul 
autovehiculelor de transport marfă la întreprinderile din zonă. Acest trafic este intens, circa 60 autotrenuri 
zilnic, aproximativ 50% fiind compus din vehicule internaţionale. În anul 2005 se va da în exploatare 
extinderea de la Proctor&Gamble.,ceea ce va suplimenta traficul actual. 

În prezent strada are un caracter de acces industrial, pe partea nordică existând un trotuar de 3,00 
m lăţime pe toată lungimea, iar pe partea nordică existând un trotuar de 1,00 m lăţime pe o porţiune de 65 
m lungime; restul suprafeţei fiind o platformă din beton cu lăţimi între 16,50 şi 32,50 m. 

Apele meteorice nu pot fi evacuate de pe platformă, deoarece vechiul canal este complet degradat 
şi nu funcţionează. De asemenea lipsesc gurile de scurgere. 

Carosabilul din beton este complet degradat, prezentând toată gama de defecţiuni caracteristice 
îmbrăcăminţilor din beton de ciment. 

Pe partea sudică a străzii există în incintă o platformă de parcare pentru autocamioane, dar spaţiul 
este insuficient, autotrenurile parcând astfel în aşteptare la intrare în incinta societăţilor pe platforma de 
beton a străzii Chimiştilor. Această platformă având un carosabil foarte degradat, nu poate fi folosită în 
întregime, iar circulaţia autovehiculelor se desfăşoară cu dificultate, în special în perioadele ploioase. Ca o 
consecinţă a acestui fapt autotrenurile parchează pe carosabilul Căii Buziaşului, reducând capacitatea de 
trafic a acestei artere. 

Strada Chimiştilor în perspectivă va face legătura între Calea Buziaşului şi viitorul traseu al 
inelului 4 de circulaţie a municipiului Timişoara. Ea va avea un caracter industrial, profilul transversal fiind 
compus dintr-un carosabil de 14,00 m cu 4 benzi de circulaţie(câte două pe sens), staţionări de 3,00 m 
amplasate adiacent pe ambele părţi şi trotuare de 3,00 m lăţime. 

La amenajarea străzii Chimiştilor sunt necesare şi lucrări de canalizare care cuprind realizarea 
unui canal pe toată lungimea străzii, racordat la canalul existent pe Cal. Buziaşului. Apele meteorice de pe 
carosabil vor fi dirijate prin pante transversale şi longitudinale spre guri de scurgere proiectate, care se vor 
descărca în canalul nou. Acest canal nou va fi amplasat sub trotuarul de pe partea nordică. 

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare strada Chimiştilor”  este estimată la 
12.114.526 mii lei, reprezentând 295.996 euro. 

Având în vedere faptul că finanţarea Studiului de Fezabilitate “Amenajare strada Chimiştilor” a 
fost făcută de societăţile comerciale din zonă, şi execuţia lucrărilor va fi  prevăzută în Bugetul local aprobat 
pentru anul 2005, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.                           
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