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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA  

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de 
investiţii ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului” 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

1.Descrierea situatiei actuale 
Amplasamentul zonei studiate se află în partea nord-vestică a Municipiului Timișoara, pe 

strada Grigore Alexandrescu, tronson ce se află între Calea Torontalului și Calea Aradului și are o 
lungime de aproximativ 800,00m. 
Având în vedere urbanizarea intensă și dezvoltarea zonelor de locuințe, volumul traficului de 
autovehicule a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de 
circulație a drumului este depășită, traficul desfășurându-se anevoios, ca urmare este necesară 
modernizarea și realizarea drumului la patru benzi. 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
 Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de circulație în partea de nord-vest a 
municipiului prin amenajarea străzii cu două benzi de circulație pe sens, amenajare trotuar, piste de 
biciclete, locuri de parcare, zone verzi și realizarea unei intersecții tip sens giratoriu la intersecția cu 
Calea Torontalului, rezultând o mai bună funcționalitate a zonei. 
Municipiului Timişoara a achiziţionat Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție 
,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”, elaborat de S.C. PROEXCO 
S.R.L. conform contractului de prestare de servicii nr. 177/21.07.2014. Prin HCL nr. 96/23.02.2018 
a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate. 
 Având în vedere modificările legislative survenite după elaborarea Studiului de fezabilitate și 
ţinând cont de rata inflaţiei este necesară actualizarea Devizului general din cadrul documentației 
tehnico-economice faza SF. 
 3. Concluzii 
 Prin urmare, în conformitate cu art. 45 alin.2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publica locală, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. 
supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general din 
cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, 
tronson C. Torontalului – C. Aradului”. 
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