
România                                                                      SE APROBA 
Judeţul Timiş                                                         PRIMAR, 
Primăria Timişoara      
Direcţia Edilitară                                       dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU 
Nr. SC2004 - ____________ din ________________ 

 
 
 
 

REFERAT 
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  

“MODERNIZARE STR. ARMONIEI” 
 

Strada Armoniei este amplasată în partea de nord a municipiului Timişoara. Ea face legătura 
între Calea Lipovei şi strada Marginii, având o lungime totală de de 1070 m şi este intersectată de 
viitorul traseu al inelului 4 de circulaţie al municipiului Timişoara. 

Strada are două sectoare distincte. Primul sector între strada Marginii şi inelul 4 are frontul 
stradal de cca. 14 m, carosabilul cu îmbrăcăminte bituminoasă pe fundaţie de piatră spartă, este 
complet degradat şi datorită grosimii reduse a fundaţiei existente (cca. 10 m) nu poate fi consolidat. Pe 
sectorul inelul 4 – Calea Lipovei frontul stradal este de  6,50…9,00 m. pe acest sector drumul este din 
pământ şi trotuarele lipsesc. Pe întreaga lungime a străzii, pe ambele părţi există stâlpi FRET. Strada 
are canalizare, dar nu există guri de scurgere, iar în perioadele ploioase strada devine impracticabilă. 

Modernizarea străzii Armoniei prevede realizarea unui carosabil nou pe întreaga lungime a 
străzii, carosabilul existent pe sectorul str. Marginii – inelul 4 fiind complet degradat. 

Datorită lăţimii fronturilor stradale pe sectoare se prevăd două tipuri de profil: 
- pe sectorul str. Marginii – inelul 4 se prevede realizarea unui carosabil cu lăţimea de 7,00 

m, mărginit pe partea nordică de un trotuar de 1,50 m. Pe partea sudică unde sunt 
întreprinderi seprevăd accese în incinte. 

- Pe sectorul inelul 4 – Calea Lipovei se va realiza un carosabil de 3,50 m lăţime, circulaţia 
vehiculelor va fi în sens unic pe direcţia inel 4 spre Calea Lipovei. De-a lungul traseului 
acolo unde locul permite se vor amenaja staţionări de 2,50 m lăţime. În zona de racord la 
Calea Lipovei se prevede amenajarea carosabilului cu lăţimea de 6,00 m pe o lungime de 
25,00 m. Pe întreaga lungime a sectorului se prevăd trotuare de 1,00 m lăţime pe ambele 
părţi pentru circulaţia pietonală. 

Pentru dirijarea circulaţiei din zonă se vor monta indicatoarerutiere şi se vor execuat lucrări de 
marcaje. 

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Modernizare strada Armoniei”  este estimată 
la 16.316.102 mii lei, reprezentând 412.492 euro. 

Având în vedere faptul că finanţarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare strada Armoniei”  
se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2004, 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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