
 
 
ROMÂNIA        Se aprobă 
JUDEŢUL TIMIŞ          Primar, 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA      Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU 
PRIMĂRIA 
DIRECŢIA DE MEDIU 
SERVICIUL SPAŢII VERZI 
NR SC 2007 – 27318 / 04.12.2007 
 

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 lunii noiembrie 2007 Studiul de 
Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Arcidava” din municipiul Timişoara, realizat de 
SC DRUM-PROIECT SRL.  

Scuarul Arcidava este situat în cartierul Giroc. La ora actuală vegetaţia este 
îmbătrânită, aleile nu mai există, este necesară montarea unui sistem de irigare prin 
aspersiune şi a unui sistem 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 Arcidava” din municipiul Timişoara în valoare de 256.593,80 lei 
conform proiectului numărul DP 1021/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL 
Timişoara. 

 
 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 
 
1) Valoare totală          256.593,80 
 Din care construcţii-montaj        210.594,50 
2) Eşalonarea investiţiei: 
 în anul 2008, 2009; 
3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 
 - cheltuieli pentru avize, acorduri             3.500,00 
 - cheltuieli pentru proiectare            19.000,60 
 - cheltuieli pentru organizare licitaţii             1.000,00 
 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect           7.140,00 
        Total           30.640,00 
4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: 
 - lucrări rutiere              42.256,30 
 - lucrări peisagistică             72.830,70 
 - lucrări electrice             33.516,40 
 - lucrări edilitare             56.854,60 
        Total         205.458,00 
 
 
 



 
 
5) Alte cheltuieli: 
 - organizare de şantier (2,5%)               5.136,50 
 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%)              1.053,00 
 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%)             1.474,20 
 - fond casa socială a constr. (0,5%)              1.027,30 
 - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)            11.804,90 
        Total            20.495,90 
6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009 
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