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REFERAT 
Privind aprobarea studiului de fezabilitate  
“AMENAJARE STRADA TRIFOIULUI” 

 
Directia Tehnica are în program întocmirea studiului de fezabilitate  aferent obiectivului 

de investitii “Amenajare strada Trifoiului”. 
Strada Trifoiului este situata în zona de sud-vest a orasului în cartierul Ronat si face 

legatura între Calea Bogdanestilor si strada Zanoaga. Aceasta strada este din pamânt are un 
numar de 11  imobile, circulatia se desfasoara anvoios în perioadele uscate ale anului, iar în 
primavara si toamna, strada este impracticabila din punct de vedere al circulatiei autovehiculelor. 

Studiul de fezabilitate se realizeaza pe aceasta strada care are o lungime de 180 m în 
vederea creerii unor conditii corespunzatoare desfasurarii circulatiei pe tot parcursul anului, 
îmbunatatindu-se astfel siguranta circulatiei si confortul utilizatorilor. 

Necesitatea si oportunitatea investitiei deriva din cele mentionate mai sus, la acestea mai 
trebuie adaugat si faptul ca lucrarile necesare colectarii si evacuarii apelor pe aceasta strada sunt 
total inexistente, strada fiind partial canalizata. 

Prin realizarea unei îmbracaminti moderne din macadam penetrat impermeabilizat cu un 
tratament bituminos dublu, se asigura o circulatie corespunzatoare pe aceasta strada, 
îmbunatatindu-se substantial viabilitatea partii carosabile, fapt ce conduce la desfasurarea unei 
circulatii corespunzatoare, la reducerea consumului de combustibil si la o uzura redusa a 
autovehiculelor. 

Valoarea totala (inclusiv TVA) a investitiei “Amenajare strada Trifoiului”  este estimata 
la 1.557.150 mii lei, reprezentând  40.114 euro. 

Având în vedere faptul ca finantarea studiului de fezabilitate “Amenajare strada 
Trifoiului” se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea 
investitiei mentionata anterior. 
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                                                           Anexa la Hotarârea nr._______/___________ 
 

“AMENAJARE STRADA TRIFOIULUI” 
 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI  
 
 
Denumirea investitiei: “Amenajare strada Trifoiului”             

Amplasament: Municipiul Timisoara, zona de sud-vest 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timisoara 

Valoarea investitiei:           1.557.150 mii lei reprezentând 40.114 euro 

Din care C + M                    1.295.982 mii lei reprezentând 33.386 euro 

Capacitati:                                   2.880 mp  
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