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REFERAT 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

,,Amenajare strada Gladiolelor” 
 

 
Direcţia Tehnică, Serviciul Drumuri şi Poduri are în programul de investiţii pe anul 2010 întocmirea  

Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, Amenajare strada Gladiolelor”. 
Strada Gladiolelor este amplasată în zona de sud a municipiului Timişoara, având o lungime de 

aproximativ 110m, intrarea realizându-se din B-dul 1 Decembrie, celălalt capăt al străzi fiind blocat. 
Structura rutieră actuală este alcătuită dintr-o îmbrăcăminte din beton de ciment veche şi deteriorată, 

realizată pe straturi din materiale granulare diverse, care la rândul lor sunt puse în operă pe o umplutură din 
diverse deşeuri de construcţii. Accesele la locuinţele şi garajele laterale trebuie păstrate la cotele actuale din 
considerente de asigurare a colectării şi evacuării apelor de suprafaţă. Având în vedere cele menţionate anterior, 
precum şi lungimea redusă a sectorului de stradă, starea necorespunzătoare a bordurilor, necesitatea efectuării 
unor lucrări de amenajare adecvată în profil transversal şi importanţa realizării unei soluţii uniforme pe întregul 
sector proiectat, se recomandă decaparea întregii structuri de rezistenţă actuale şi refacerea într-o soluţie tehnică 
unitară pe întreaga suprafaţă a părţii carosabile. 

Strada Gladiolelor beneficiază de utilităţile urbane având realizată reţeaua de canalizare pe partea dreaptă 
a străzii, reţeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale şi reţeaua de alimentare cu energie electrică. 
 Se vor lua toate măsurile care se impun, astfel încât stabilitatea stâlpilor de iluminat să nu fie afectată de 
realizarea drumului. 

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea tronsonului de drum propus de 
aproximativ 110m, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă. 

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03.Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. 
În vederea asigurării unei circulaţii corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât şi 

pentru pietoni, precum şi pentru evaluarea investiţiei, este necesară aprobarea  Studiului de Fezabilitate. 
Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2010 Studiul de Fezabilitate pentru 

,,Amenajare strada Gladiolelor”, realizat de S.C. ROUTECONSULT S.R.L. conform contractului de proiectare 
nr. 1 / 05.01.2010.  

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Gladiolelor” este estimată, conform 
devizului general al  investiţiei, la 287,739 mii lei , respectiv 66,956 mii Euro (1 Euro = 4,2974 lei la data de 
15.11.2010). 

Investiţia se va realiza în decurs de 6 luni. 
Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Gladiolelor”se face 

din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.    
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