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Prezentare proiect 

„Amenajare spațiu public urban” 

 

Localizarea proiectului: 
În spațiul propus a funcționat pe vremuri Ferma didactică ce aparținea Liceului Tehnologic 
Agricol. Este situat în zona centrală a orașului, la intersecția str. Aurel Vlaicu cu str. Sportului, 
iar acum este un spațiu gol și degradat ce nu are nicio funcțiune publică.  
 

Proiectul propune: 

• Demolarea clădirilor existente; 

• Amenajarea zonelor verzi prin înierbare, plantarea de arbori ornamentali mari, sistem 
de udare; 

• Amenajarea de alei pietonale; 

• Realizarea unor piste de biciclete și a unor rastele pentru biciclete; 

• Realizarea rețelei de apă și canalizare pluvială; 

• Dotarea cu mobilier urban specific, inclusiv cișmele stradale; 

• Realizarea unui sistem de supraveghere a parcului;  

• Realizarea sistemului de iluminat public din parc; 

• Amenajarea unui lac în incinta parcului; 

• Amenajarea unei fântâni arteziane muzicale; 

• Realizarea împrejmuirii și a unor spații administrative și de întreținere. 
 
Obiectivul general:  

Refacerea unui spațiu degradat și nefuncțional și redarea lui circuitului public. Scopul 
proiectului este de a proteja natura, de a crește infrastructura verde din oraș și implicit de a 
reduce poluarea din oraș. 

 
Obiectivul specific:  

Realizarea unui parc pe 4 ha care să cuprindă spații verzi, arbori ornamentali, 
mobilier urban, locuri de odihnă, un lac, o fântână arteziană muzicală, alei pietonale și piste 
pentru bicicicliști, spații administrative și de întreținere. 

 

DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

Terenul va fi amenajat din punct de vedere peisagistic si arhitectural și va comporta 
urmatoarele interventii:  

• Construirea de ziduri de sprijin si garduri ce vor imprejmui terenul; 

• Construirea unui pavilioan adimistrativ, zone de loasir, accese principale și secundare 
si rezervoare subterane pentru colectarea și stocarea apei; 

• Construirea si amenajarea unui lac artificial; 

• Construirea si amenajarea unei fântâni arteziene muzicale; 

• Gazonarea terenului; 

• Plantari de arbori, arbusti, trandafiri, gard viu; 

• Lucrari de sistematizare verticala: Alei  principale, secundare, pista de alergat, piste 
de biciclete; 

• Lucrari de amenajare a unui amfiteatru; 

• Amenajarea unei piațete; 

• Amenajarea unei zone pentru hamace; 

• Amplasarea de mobilier urban; 
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• Lucrari de instalatii electrice; 

• Amplasarea a doua WC-uri ecologice cu instalatile de apa si canalizare aferente; 

• Amenajarea unei zone de tir cu arcul, dotată cu elemente specifice ; 

• Amenajarea unei zone destinata cataratului, dotata cu elemente specifice ; 

• Amenajarea unei zone de joaca dotate cu echipamente de joaca. 
 
Parcul este alcătuit din : 
1) Alei principale: Structura rutieră a aleilor pietonale este alcatuită dintr-un strat de 

nisip concasat pe un suport de  beton 10 cm + strat de balast, mărginite de cornier 
metalic, pavate cu piatra naturală de 6-8 cm. 

2) Alei secundare: Structura rutieră a aleilor pietonale este alcatuită dintr-un strat de 
piatra concasat pe strat de balast, mărginite de cornier metalic, pavate cu pardosea 
drenanta cu liant poliuretanic 4 cm. 

3) Pista de alergat:  este alcatuită dintr-un strat de tartan așezat pe beton asfaltic - 3 
cm. Structura pistelor e încadrată de borduri din profil metalic - cornier. 

4) Pista de biciclete:  este alcatuită din beton asfaltic  - 3 cm turnat pe un suport  beton 
de ciment 10 cm. Structura pistelor e încadrată de borduri din profil metalic - cornier. 

5) Zone verzi și spații plantate: zonele verzi se vor gazona prin însămânțare si rulou, iar 
plantațiile se vor face conform planului peisager. 

6) Spațiile de joacă pentru copii: sunt amplasate pe o pardosea din tartan, iar fixarea 
acestora se va face sub finisaj. 

7) Instalațiile de apă: cuprind o fântână amplasata in piateta, și un lac ; 
8) Mobilierul urban este alcătuit din bănci, cismele, afișier, suport de biciclete, coșuri de 

gunoi, pubele. Toate acestea se vor monta în lungul aleilor principale și secundare.  
9) Corpurile de iluminat: se vor monta la o distanță de min. 0,4 m față de bordura 

aleilor. 
 

Valoarea investiției:  20.323.879,00 lei + 3.800.401,03 lei (TVA) = 24.124.280,04 lei, din 
care: 

                    C + M: 14.666.982,17 lei + 2.786.726,61 lei (TVA) = 17.453.708,78 lei. 
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