
5. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII PRIN MODERNIZAREA SPAŢIILOR VERZI ŞI DEZVOLTAREA ILUMINATULUI 
PUBLIC ÎN CARTIERELE MIHAI VITEAZU I, MIHAI VITEAZU II ŞI REPUBLICII DIN MUNICIPIUL CAREI

Finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere”, Domeniu de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

Valoarea proiectului 700.000 Euro.

Durta de implementare a proiectului 25 luni, perioada 2011-2013.

Obiectivul general al proiectului este: creşterea calităţii vieţii prin amenajarea spaţiilor verzi şi extinderea iluminatului public în 
arealul principalelor aglomerări urbane ale oraşului.

Obiective specifice:

1. Crearea premiselor privitoare la creşterea calităţii vieţii prin intervenţii de modernizare a spaţiilor verzi din cartiererele de 
locuit Mihai Viteazu I, Mihai Viteazu II şi Republicii din municipiul Carei pe termen scurt. 

2. Asigurarea confortului din punt de vedere vizual şi al securităţii în cartierele Mihai Viteazu I şi II. Dezvoltarea iluminatului 
public se împune în vederea asigurării unor servicii publice la un nivelul de trai contemporan.



Conform planului integrat de dezvoltare a municipiului Carei, o problemă identificată a localităţii este lipsa spaţiilor pentru recreere şi 
de petrecere a timpului liber, în special pentru copii, tineri şi vârstnici. Această problemă se regăseşte mai ales în cartierele de blocuri,  
unde gri-ul cimentului predomină orice urmă de vegetaţie sau aer proaspăt.

O altă problemă identificată este nesiguranţa şi lipsa vizibilităţii pe timp de noapte la periferiile cartierelor de locuinţe Mihai Viteazu I  
si II cuprinse în zona de acţiune. Dezvoltarea şi sistematizarea oraşului a dus la extinderea înainte de anii 90 a multor cartiere de  
locuit. Însă dupa construirea noilor blocuri utilităţile publice urbane tip iluminat public nu au mai fost dezvoltate.

În aceleaşi cartiere de locuinţe spaţiile verzi sunt distruse, chiar neutilizabile din cauza modului curent de depozitare a deşeurilor sau a 
construcţiilor improvizate.

De aceea administraţia publică locală doreşte amenajarea de locuri pentru recreere şi petrecere a timpului liber în interiorul cartierelor 
Mihai Viteazu I şi Mihai Viteazu II, iar pentru cartierul Republicii, deoarece nu există posibilitatea creării unui parc în interiorul său, 
se va aronda ca spaţiu verde aparţinător Parcului Kosuth, situat în vecinătatea cartierului. 

Activitaţi propuse:

Se vor executa:

a) Lucrări pentru sistemul de iluminat

b) Lucrări de construcţie a ansamblelor de fântâni arteziene in Parcul Kosuth

c) Lucrări de amenajare a aleilor

d) Lucrări de construcţie a mobilierului urban

e) Montarea mobilierului urban

f) Lucrări de pregătire a terenului pentru plantare 

g) Executarea lucrărilor specifice de amenajare a spaţiilor verzi (plantări, gazonare)



Modernizări spaţii verzi

Obiectivul acestui proiect se împarte în trei obiecte majore, repartizate pe zone, şi anume:

1. Cartierul Mihai Viteazu I

2. Cartierul Mihai Viteazu II

3. Parcul Kosuth.

1. În zona 1 – Cartierul Mihai Viteazu I, se vor efectua lucrări de reîntinerire spaţii verzi, constând în înlocuirea arborilor 

uscaţi/bătrîni şi plantare a mai multor tipuri de arbori şi arbuşti ornamentali; realizarea de ronduri de flori în jurul copacilor 

plantaţi; realizarea de mobilier urban, reprezentând un număr de 15 bănci, 4 mese de jocuri şi 2 gropi de nisip; montarea de 

aparate de joacă pentru copii: 2 bucăţi de leagăne şi 1 bucată topogan; refacerea spaţiilor verzi existente prin semănarea de 

gazon.

2. În zona 2 – Cartierul Mihai Viteazu II, se vor efectua lucrări de reîntinerire spaţii verzi, constând în înlocuirea arborilor 

uscaţi/bătrîni şi plantare a mai multor tipuri de arbori şi arbuşti ornamentali; realizarea de ronduri de flori în jurul copacilor 

plantaţi; realizarea de mobilier urban, reprezentând un număr de 15 bănci, 1 masă de jocuri şi 1 groapă de nisip; montarea de 

aparate de joacă pentru copii: 1 bucată leagăn şi 1 bucată topogan; refacerea spaţiilor verzi existente prin semănarea de gazon.

3. În zona 3 – parcul Kosuth, se vor realiza două fântâni arteziene, se vor reface aleile, vor fi recondiţionate băncile existente, se 

vor planta arbuşti ornamentali şi se va reface gazonul.



Nr. 
crt. Denumire Cant.  

1 Catalpa bignonioides  h/D = 275/3,0     100.00 buc
2 Platanus acerifolia h/D = 275/2,5     100.00 buc
3 Robinia viscosa h/D = 275/2,8 100.00 buc
4 Fraxinus excelsior     100.00 buc
5 Fagus sylvatica Tricolor     57.00 buc
6 Fagus sylvatica Pendula     50.00 buc
7 Laburnum - salcam galben     50.00 buc
8 Acer negundo     55.00 buc
9 Acer Platanoides Crimson King     30.00 buc
10 Magnolia soulangiana 125 -150 cm     10.00 buc
 Total Arbori foiosi 652.00 buc
  

11 Thuia occ. smaragd     50.00 buc
12 Thuia Occ.Danica 40-61 40.00 buc
13 Picea Pungens Glauca Globosa     10.00 buc
14 Cedrus Deodara Pendula     5.00 buc
15 Cham.Elwoodi 125-150 cm     35.00 buc
16 Pinus mugo 40-60     25.00 buc
 Total Conifere 165.00 buc
  

17 Arbu ti ornamentali     ș 3,250.00 buc
  

18 Buxus sempervirensv suffructicosa  h = 25cm 400.00 buc
19 Ligustrum sp  h = 90cm     888.00 buc

20
Berberis thunbergii Atropurpurea  h = 40 - 60 
cm     

200.00 buc

 Total Gard viu 1,488.00 buc
  

21 Plante perene     7,000.00 buc
  

22 Bulbi de flori     834.00 buc

TOTAL 13,389.00 buc
VALOARE TOTALĂ 204,838.00 lei



Dezvoltare iluminat public în cartierele Mihai Viteazu I şi Mihai Viteazu II

În vederea asigurării unui iluminat public corespunzător în zonele mai sus menţionate, se propun pentru execuţie următoarele lucrări:

I) În cartierul Mihai Viteazu I

o Se vor monta 7 bucăţi stâlpi metalici de iluminat tip lampadar, cu înălţimea de 5 m, echipate cu corpuri de 

iluminat de 70 W 

II) În cartierul Minai Viteazu II

Se vor monta 7 bucăţi stâlpi metalici de iluminat tip lampadar, cu înălţimea de 5 m, echipate cu corpuri de 

iluminat de 70 W






