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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. 

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2007 Studiul de 
Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara” nr. DP-
1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL.  

Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril este situat la nord de Canalul Bega, în cartierul 
Blaşcovici. Prima amenajare ca parc a acestui teren a avut loc în anii 1970. În anul 2002 
scuarul a fost amenajat ca loc de joacă pentru copii, împărţit pe grupe de vârste. 

Intenţia Primăriei Municipiului Timişoara este de a reamenaja şi moderniza acest parc 
datorită stării actuale a parcului: vegetaţia îmbătrânită, 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 
„Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara” în valoare de 266.649,30 
lei conform proiectului nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara. 

 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 
 
 
1) Valoare totală          266.649,30 
 Din care construcţii-montaj        222.281,90 
2) Eşalonarea investiţiei: 
 în anul 2008, 2009; 
3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 
 - cheltuieli pentru avize, acorduri             3.000,00 
 - cheltuieli pentru proiectare            19.000,00 
 - cheltuieli pentru organizare licitaţii             1.000,00 
 - Asistenţă tehnică, consultanţă              5.355,00 
        Total           28.355,00 
4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: 
 - lucrări rutiere               62.689,20 
 - lucrări peisagistică            110.992,00 
 - reţele edilitare               43.179,20 
        Total          216.860,20 
 



5) Alte cheltuieli: 
 - organizare de şantier (2,5%)               5.421,50 
 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%)              1.111,40 
 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%)             1.556,00 
 - fond casa socială a constr. (0,5%)              1.084,30 
 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)            12.260,80 
        Total            21.434,00 
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