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REFERAT 
 
 Primãria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2003 Studiul de Fezabilitate pentru 
realizarea “Reamenajãrii Grãdinii Zoologice” din Municipiul Timişoara. 
 Studiul a fost realizat de SC AGHI PROIECT SRL. Justificarea necesitãţii acestei reamenajãri 
constã în: amplasamentul speciilor şi amenajãrilor existente sunt dispuse fãrã un anumit criteriu de 
organizare a spaţiului şi de valorificare a particularitãţilor de relief; împrejmuirea existentã este total 
necorespunzãtoare şi cu mare risc atât în ceea ce priveşte accesul necontrolat al persoanelor şi animalelor 
cât şi în ceea ce priveşte evadarea animalelor sãlbatice; în incintã nu existã peste tot alei asfaltate şi mai 
ales circuite de vizitare cu sens unic; nu sunt amenajate reţele interioare, pentru circuitul apei şi nici 
bazine, absolut necesare pentru anumite specii de animale şi pãsãri. 
 Având în vedere faptul cã finanţarea obiectivului se va face din bugetul local propunem 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea studiului de 
fezabilitate “Reamenajarea Grãdinii Zoologice” din Municipiul Timişoara în valoare de 27 339 160 mii lei 
conform proiectului numãrul AP-0315, întocmit de SC AGHI PROIECT SRL Timişoara. 
 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiþiei sunt:  
 1) Valoare totalã …………………………………... 27 339 160 mii lei 
  din care construcţii montaj ………………….. 24 142 410 mii lei 
 2) Eşalonarea investiţiei: 
  În funcþie de alocaţiile bugetare; 
 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţã tehnicã: 
  - studii de teren geo, topo                                         60 000 mii lei; 
  - cheltuieli pentru avize, acorduri                             60 000 mii lei; 
  - cheltuieli pentru proiectare                               1 200 000 mii lei; 
  - cheltuieli pentru organizare licitaþii                       10 000 mii lei. 

- consultanţã, asistenţã tehnicã, verificare proiect 200 000 mii lei. 
     TOTAL:1 530 000 mii lei 

 4) Cheltuieli pentru investiţia de bazã: 
- alei ……………………………...                  4 386 000 mii lei 
- parcaje …………………….……..                   396 000 mii lei 
- regularizare canal - podeþ ……….                 2 500 000 mii lei 
- reţea apã – canal ………………...                 3 090 000 mii lei 
- iluminat …………….……………                1 544 000 mii lei 
- mobilier urban …………………...                   350 000 mii lei 
- împrejmuiri ………………………                2 850 000 mii lei 
- adãposturi ……………………….                 2 660 000 mii lei 
- bazine în þarcuri …………………                 4 000 000 mii lei 
- sistematizare verticalã incintã …..                    700 000 mii lei 
- depozit ………………………….                    850 000 mii lei 

TOTAL: 23 326 000 mii lei 
 5) Alte cheltuieli                                                                     2 483 160 mii lei 
  - organizare de şantier, Inspecţia de Stat în Construcţii etc. 

6) Durata posibilã de realizare a investiţiei …………………... 12 luni; 
 7) Preţul de cost mediu …………………………………..  27 339 160 / 24 142 410 mii lei 
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