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REFERAT 

 
Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2003 Studiul de Fezabilitate pentru 

„Reamenajarea Parcului Poporului”, din Municipiul Timişoara. 
Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC AGHI PROIECT SRL. Reamenajarea parcului se justifică 

având în vedere că Parcul Poporului este cel mai vechi parc din municipiul Timişoara, ultima reamenajare a fost 
realizată în anul 1983. Pe parcursul celor 21 de ani, aleile din parc s-au distrus, iluminatul este insuficient, 
rondourile cu flori şi grupurile de hortensii au dispărut, vegetaţia este îmbătrânită, gardul de împrejmuire este 
deteriorat (în unele zone fiind un real pericol de prăbuşire), cascada cu bazinul de apă nu sunt finalizate. 

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului se va face din bugetul local, propunem Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea 
Parcului Poporului” din municipiul Timişoara în valoare de 867.385,60 lei conform proiectului numărul AP-
0314/2003, reactualizat în 25 ianuarie 2006, întocmit de SC AGHI PROIECT SRL Timişoara. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:  
1)Valoare totală……………………………………………..811.735,60 lei  

Din care construcţii montaj…………………………  710.838,00 lei  
2)Eşalonarea investiţiei: 

în anul 2006;   
3)Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 

- studii de teren geo, topo                                  6.000,00 lei; 
- cheltuieli pentru avize, acorduri                                     6.000,00 lei; 
- cheltuieli pentru proiectare                                           22.000,00 lei; 
- cheltuieli pentru organizare licitaţii                                1.000,00 lei; 
- consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect          16.500,00 lei; 

                            TOTAL:51.500,00 lei  
4)Cheltuieli pentru investiţia de bază: 

- lucrări rutiere……..…………………………...…….392.500,00 lei; 
- iluminat………………………………………………68.500,00 lei; 
- mobilier urban………………………………………..51.000,00 lei; 
- fântâni…………………………………………….......15.000,00 lei; 
- zone verzi……………………………………………. 27.000,00 lei; 
- pavilion……………………………………………….. .8.000,00 lei; 
- restaurare gard, porţi………………….....................  .124.800,00 lei; 

               TOTAL:686.800,00 lei  
5)Alte cheltuieli: 

- organizare de şantier (3,5%)                                  24.038,00 lei; 
- comisionul băncii finanţatoare                                          3.554,20 lei; 
- cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%)                      5.494,40 lei; 
- fond casa socială a constr. (0,5%)                                     3.434,00 lei; 
- cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%)                            36.915,00 lei; 

   TOTAL:73.435,60 lei  
6)Durata posibilă de realizare a investiţiei …..…………………………    6 luni; 
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