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REFERAT 
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  
“MODERNIZARE STR. PESTALOZZI” 

 
Strada Pestalozzi este amplasată în partea centru est a municipiului Timişoara şi face legătura între 

Blv. Pârvan şi str. 3 August 1919, având o lungime de circa 240 m şi reprezintă parte din inelul 2 de circulaţie 
al municipiului Timişoara. În prezent strada are un carosabil de 7,00 m lăţime, din calupuri, circulaţia 
autovehiculelor realizându-se dificil. 

Trotuarul existent pe zona estică (lângă parc) este degradat. Din cauza geometriei intersecţiilor cu str. 
3 August 1919 şi blv. Pârvan se formează cozi de aşteptare ce afectează traficul rutier din zonă. Din cauza 
distanţei reduse dintre parapetul podului Decebal şi poarta de intrare în parcul Poporului, accesul de pe blv. 
Revoluţiei pe str. Pestalozzi se face cu o rază de circa 2,50 m. 

Lucrările de modernizare prevăd realizarea unui carosabil de 14,00 m lăţime cu patru benzi de 
circulaţie (câte două benzi pe sens) pe întreaga lungime a străzii. Acest carosabil se va realiza folosind drumul 
actual fiind completat cu încă două benzi de circulaţie noi ce se vor realiza cu structură nouă executate spre 
canalul Bega. 

Totodată vor fi reamenajate cele două intersecţii. La amenajarea  intersecţiei dintre str. 3 August 1919 
şi str. Pestalozzi pentru realizarea elementelor minime de viraj dreapta ( de pe podul Decebal) sunt necesare 
lucrări în vederea modificării ultimului tronson al parapetului de pod. 

Intersecţia dintre str. Pestalozzi şi blv. V.Pârvan va fi reamenajată şi semaforizată. 
Trotuarul de pe partea estică se va repara pe întreaga lungime, iar în zona intersecţiilor se prevede 

realizarea de trotuare noi. 
Pe întreaga lungime se vor executa lucrări de marcaje şi vor fi amplasate indicatoare rutiere. 
Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Modernizare strada Pestalozzi”  este estimată 

la 11.217.412 mii lei, reprezentând 283.590 euro. 
Având în vedere faptul că finanţarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare strada Pestalozzi”  

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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