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REFERAT 
 
 

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure 
integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea 
biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi 
menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea 
materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea 
vegetaţiei în spaţiile verzi; 

Parcul Studenţesc face parte din suita de parcuri tinere din sudul Canalului Bega, în 
jurul Bulevardului Vasile Pârvan. El este localizat în faţa Podului Michelangelo spre sud, 
înconjurând o parte din vechile cămine studenţeşti, grupate între strada Cluj şi Aleea 
Sportivilor, cu o extensie în jurul clădirii Băncii Române de Dezvoltare, şi noile cămine 
studenţeşti.  

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de 
Fezabilitate pentru „Modernizarea Parcului Studenţesc” din municipiul Timişoara, realizat de 
SC DRUM-PROIECT SRL.  

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate 
„Modernizarea Parcului Studenţesc” din municipiul Timişoara în valoare de 2.180.554,90 lei 
conform proiectului numărul DP 1032/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL 
Timişoara. 

 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 
 
1) Valoare totală       2.180.554,90 
 Din care construcţii-montaj     1.982.328,40 
2) Eşalonarea investiţiei: 
 în anul 2008, 2009; 
3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 
 - cheltuieli pentru avize, acorduri, reţele             3.500,00 
 - cheltuieli pentru proiectare            49.618,20 
 - cheltuieli pentru organizare licitaţii             1.000,00 
 - Asistenţă tehnică, consultanţă            10.710,00 
        Total          64.828,20 
4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: 
 - lucrări rutiere             541.238,20 
 - lucrări peisagistică            856.422,10 
 - lucrări electrice            135.641,00 
 - reţele edilitare             400.677,80 
        Total       1.933.979,00 



 
5) Alte cheltuieli: 
 - organizare de şantier (2,5%)             48.349,50 
 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%)              9.911,60 
 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%)           13.876,30 
 - fond casa socială a constr. (0,5%)              9.669,90 
 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)            99.940,40 
        Total          181.747,70 
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