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REFERAT 
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  

“AMENAJARE ACCES INTRAREA LUPULUI – INTRAREA URSULUI, TIMIŞOARA” 
 

În partea de sud a municipiului Timişoara între Intrarea Ursului şi Intrarea 
Lupului există doar o legătură printr-un trotuar, ce nu permite accesul vehiculelor de 
intervenţie la imobilele aflate în zonă.  

Intrarea Ursului reprezintă accesul la blocurile din zonă şi la un punct termic 
existent. Din Intrarea Ursului există un racord de 3,50 m lăţime pe o lungime de cca. 
50,00 m care funcţionează ca o fundătură fără posibilitate de întoarcere. 

Pe partea sudică din str. Stegarilor există un acces – Intrarea Lupului cu o 
lungime de cca. 50,00 m şi o lăţime de 3,50 m de asemenea fără posibilitate de 
întoarcere. Blocul nr. 6 este deservit doar de un trotuar degradat. 

În cadrul documentaţiei, se prevăd următoarele lucrări: 
- înlocuirea îmbrăcămintei bituminoase pe cele două accese existente 
- cele două accese vor fi racordate cu o alee accidental carosabilă de 

3,00…3,50 m lăţime cu îmbrăcăminte din dale din beton carosabile. 
Această alee nu va fi folosită pentru circulaţia curentă a autovehiculelor, la 
capetele aleilor carosabile realizându-se posibilităţi de întoarcere. 

Circulaţia în zonă va fi reglementată prin indicatoare rutiere indicându-se că 
cele două  accese carosabile au caracter de fundătură. 

Apele meteorice de pe cele două alei carosabile vor fi preluate de gurile de 
scurgere existente şi cele proiectate suplimentar iar cele de pe aleea accidental 
carosabilă vor fi dirijate prin intermediul pantei transversale spre zonele verzi 
adiacente. 

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare acces Intrarea 
Lupului – Intrarea Ursului, Timişoara”  este estimată la 144.882,5 RON 
reprezentând 35.399 euro. 

Având în vedere cele mai sus menţionate propunem aprobarea Studiului de 
Fezabilitate  aferent “Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea 
Ursului, Timişoara” şi realizarea investiţiei menţionată anterior.                           
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