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REFERAT 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  

pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timişoara 
 
 În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 
modificată, completată şi aprobată prin LEGEA nr. 265/2006, art. 70, autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, să adopte măsuri pentru întreţinerea acestora.  

Un deziderat al dezvoltării Municipiului Timişoara presupune îmbunătăţirea condiţiilor şi calităţii vieţii 
pentru adolescenţi prin crearea unui mediu propice în care aceştia să-şi desfaşoare activităţi corespunzătoare 
vârstei. Ceea ce este specific acestor zone de recreere nu este doar varietatea activităţilor posibile, ci mai ales 
înaltul grad de securitate al copiilor. Pentru adolescenţi jocul constituie o activitate de formare şi dezvoltare a 
personalităţii. Echipamentele de joacă moderne foarte complexe satisfac nevoia de a explora, îi ajută în învingerea 
unor fobii (frica de înălţime, simţul echilibrului), dezvoltă curajul şi abilităţile de îndemanare. Activităţile comune 
îi învaţă regulile de bună purtare în colectivitate. În locurile de joacă amenajate adolescenţii pot socializa, fiind 
feriţi în acelaşi timp de poluarea urbană generatoare de stress, cât şi de riscurile unor posibile accidente. 

Amenajarea acestor locuri de joacă pentru adolescenţi în zone ale oraşului unde există un teren propice, 
constituie un mare avantaj atât pentru beneficiarii direcţi, cât şi pentru aparţinătorii acestora. Nu putem omite în 
nici un caz spiritul civic şi european al cetăţenilor municipiului Timişoara, care au adresat Primariei solicitări de 
înfiinţare sau amenajare a noi locuri de joacă în perioada din 2008 până în prezent. 

Acest proiect va contribui în mod activ la dezvoltarea durabilă a oraşului având în vedere impactul pozitiv 
din punct de vedere economic şi social, precum şi impactul pozitiv asupra mediului. 
 Studiul de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timişoara a fost realizat de 
către S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L.,  pentru suma de  14.455,35 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent, 
valoarea investiţiei fiind 2.307.990,00 lei (TVA inclus). Documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008, primind 
aviz favorabil al Comisiei Tehnico–Economice nr. SC2014-19851/30.07.2014. 
 Terenul supus studiului prezentului proiect este în suprafaţă tabulară de 1.500 mp, din care supus 
amenajării efective va fi de 1.268 mp. Obiectivul este proprietate a municipiului Timişoara, terenul de 1.500 mp, 
înscris în CF nr. 435376. Prin HOTĂRÂREA NR. 397 din data: 30.07.2013 se stabileşte folosinţa terenului în 
suprafaţă de 1.500 mp. înscris în CF nr. 435376 situat la extremitatea Parcului Scudier, cu acces din Bv. Republicii 
pentru SKATEPARK. 
 

PROPUNEM: 
 
Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea Studiului de 

Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timişoara, valoarea investiţiei fiind 
2.307.990,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L., 
conform Anexei care va face parte din Hotărâre. 
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