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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Secțiunea I 

Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie 
,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam Mickiewics” 

 
Secțiunea II 

   Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
 

   1.Descrierea situației actuale 
Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități a încheiat cu societatea 

ASSISTENT HB S.R.L–Timișoara în baza Contractului de prestări de servicii nr. 184/18.12.2017 întocmirea 
Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- 
Adam Mickiewics”.  

Zona propusă a fi amenajată este situată în partea de vest a municipiul Timişoara. În situația 
actuală străzile au o structură rutieră de drum, cu două benzi de circulație (o bandă pe sens ). 
Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între 
fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.  
Pe aceste străzi au fost executate lucrări de întreținere prin stabilizare pentru asigurarea viabilității și 
desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort, care în prezent au un sistem rutier 
necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul ușor cu autoturisme.  
Astfel sunt necesare lucrări de amenajare carosabil, trotuare, zone verzi și acolo unde terenul 
permite se vor amenaja piste de bicicliști și locuri de parcare. 
Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, amenajarea drumurilor propuse, acest 
fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă. 
 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei, cu 
prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității 
vieții locuitorilor ei. Ca parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor,  pe 
același considerent,  municipalitatea a inclus în proiectele de investiție și modernizarea 
infrastructurii străzilor sus menționate. 

Realizarea proiectului va contribui totodată la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea 
unui sistem rutier corespunzător şi a unui sistem de colectare şi scurgere a apelor de pe platforma 
străzilor, cât şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător. 
 3. Concluzii 
 Prin urmare, în conformitate cu art. 139 şi art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ şi Ordinul nr. 49/27.01.1998-privind aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct.3.8., supun spre 
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţie ,,Modernizare zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam 
Mickiewics”. 
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