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REFERAT 

 
Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2006 Studiul de Fezabilitate pentru 

„Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic”, din Municipiul Timişoara. 
Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC PARC SILVA SRL. Reamenajarea parcului se justifică 

având în vedere că Parcul Botanic a fost conceput pentru a îndeplini funcţii multiple: ştiinţifică, didactică, 
educativă şi recreativă. Dispunerea şi extinderea sectoarelor sugerează că funcţiile didactice şi ştiinţifice sunt 
preponderente, ultima reamenajare a fost realizată în anul 1986. Pe parcursul celor 21 de ani, aleile din parc s-au 
distrus, iluminatul este insuficient, o parte din speciile aduse prin schimb cu alte grădini botanice au dispărut, 
vegetaţia este îmbătrânită, râul de munte, cascada şi bazinele nu mai sunt funcţionale. 

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului se va face din bugetul local, propunem Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea 
şi modernizarea Parcului Botanic” din municipiul Timişoara în valoare de 3.393.993 lei conform proiectului 
numărul PS 03-2006, reactualizat în 18 mai 2007, întocmit de SC PARC SILVA SRL Timişoara. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:  
 
1)Valoare totală……………………………………………..  3.393.993,00 lei  

Din care construcţii montaj…………………………  3.075.216,00 lei  
2)Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 

- studii de teren geo, topo                                                 12.000,00 lei; 
- cheltuieli pentru avize, acorduri                                       2.000,00 lei; 
- cheltuieli pentru proiectare                                             73.680,00 lei; 
- cheltuieli pentru organizare licitaţii                                  1.000,00 lei; 
- consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect            22.000,00 lei; 

                            TOTAL: 110.680,00 lei  
3)Cheltuieli pentru investiţia de bază: 

- lucrări alei pietonale şi parcaje                                    890.187,00 lei; 
- lucrări arhitectură                                                        838.325,00 lei; 
- reţele electrice                                                                        0,00 lei; 
- reţele de incintă apă-canal                                           195.488,00 lei; 
- amenajări peisagistice                                               1.047.223,00 lei; 

         TOTAL:   2.971.223,00 lei  
4)Alte cheltuieli: 

- organizare de şantier (3,5%)                                  103.993,00 lei; 
- comisionul băncii finanţatoare (0,5%)                            15.376,00 lei; 
- cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%)                    23.770,00 lei; 
- fond casa socială a constr. (0,5%)                                   14.856,00 lei; 
- cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)                           154.095,00 lei; 

TOTAL:   310.090,00 lei  
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