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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; 

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 977/2002 care atestă apartenenţa Parcului 
Botanic la domeniul public al municipiului Timişoara, Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
19/1995, prin care Parcul Botanic a fost declarat arie naturală protejată şi Convenţia de 
Custodie nr. SC 2006-15965/08.08.2006, încheiată cu Agenţia de Protecţie a mediului Timiş 
unde sunt prevăzute obligaţiile Primăriei Municipiului Timişoara privind administrarea 
Parcului Botanic – arie protejată..   

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii octombrie 2006 Studiul de 
Fezabilitate pentru „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic” – faza a II-a, din 
municipiul Timişoara, realizat de SC PARC SILVA SRL.  

Parcul Botanic, situat în centrul oraşului, în suprafaţă de 8,29 ha, a fost amenajat ca 
un parc cu funcţie didactică şi ştiinţifică datorită denivelărilor existente care au făcut posibilă 
o dispunere cât mai variată a florei. 

Intenţia Primăriei Municipiului Timişoara este de a reamenaja şi moderniza acest parc 
pentru includerea lui în circuitul ştiinţific internaţional datorită stării actuale a parcului: 
vegetaţia îmbătrânită, pierderea pe parcursul anilor a unui număr foarte mare de specii, starea 
degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, lipsa sistemului de 
iluminat. 

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate 
„Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic” – faza a II-a din municipiul Timişoara în 
valoare de 19.278.140 lei conform proiectului numărul PS 03-2006 întocmit de SC PARC 
SILVA SRL Timişoara. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 
1) Valoare totală       19.278.140 
 Din care construcţii-montaj     17.518.363 
2) Eşalonarea investiţiei: 
 în anul 2008, 2009, 2010; 
3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 
 - studii de teren geo, topo            12.000 
 - cheltuieli pentru avize, acorduri             2.000 
 - cheltuieli pentru proiectare          540.000 
 - cheltuieli pentru organizare licitaţii             1.000 
 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect         22.000 
        Total        577.000 
4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: 
 - lucrări alei pietonale şi parcaje        1.399.407 
 - lucrări arhitectură        13.035.944 



 - reţele electrice           436.518 
 - reţele de incintă apă-canal          476.658 
 - amenajări peisagistice         1.577.428 
        Total     16.925.955 
5) Alte cheltuieli: 
 - organizare de şantier (3,5%)           592.408 
 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%)            87.592 
 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%)         135.408 
 - fond casa soc. A constr.             84.630 
 - fond casa socială a constr. (0,5%)          875.148 
        Total       1.775.186 
6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009, 2010 
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