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REFERAT
Pe harta oraşului Timişoara din 1900, suprafaţa pe care se află actualul parc Lidia (Pădurice
Giroc) era mult în afara oraşului.
În 1929 (C. Cionchin), fosta pepinieră mică a oraşului de pe actualul bulevard V. Pârvan se
muta pe o suprafaţă de 11 ha în Calea Girocului. Acolo se construieşte o seră de 42 mp, o casă şi un
grajd. În acea pepinieră se producea anual, după datele lui Cionchin: 1000-2000 arbori foioşi, 400-500
arbori răşinoşi, 3-4000 arbuşti floriferi. O mare parte din arborii bătrâni din parcurile şi de pe străzile
Timişoarei au fost produşi aici.
În timpul războiului, materialul dendrologic s-a îmbătrânit, terenul practic s-a împădurit,
nemaiputând fi folosit pentru plantaţii şi a fost ulterior tăiat şi întrebuinţat ca lemn de foc la sera
pepinierei.
După 1950, o parte a acestei pepiniere este defrişată de vegetaţia sălbăticită şi se reamenajează
pepiniera dendrologică. Ea pierde din pondere în 1961 când se obţine suprafaţa de pe Aleea CFR, prin
donaţie, unde se mută producţia floricolă a secţiei de horticultură a oraşului. Totuşi producţia de
material dendrologic continuă în ritm susţinut. Cionchin menţionează că producţia de arbori a crescut
de la 1000 buc în 1950, la 27.500 buc în anul 1965. Producţia de conifere a crescut de la 500 buc in
anul 1950, la 8.000 buc in 1965. Se lărgeşte şi gama speciilor cu valoare ornamentală deosebită.
Activitatea continuă până in 1973, când pepiniera se mută în Ciarda Roşie, unde funcţionează
şi în prezent, pe o suprafaţă de 25 ha. Acolo se construiesc 16.400 mp sere, 9.500 mp răsadniţe zidite
în pământ, solarii şi umbrare. Fosta pepinieră este abandonată, materialul dendrologic nescos creşte,
întreaga suprafaţă se împădureşte iar zona primeşte numele de „Pădurice”.
Construirea blocurilor de pe Calea Girocului, o parte din ele chiar pe terenul fostei pepiniere,
apoi cartierul de blocuri din zona Soarelui ce ajunge până la limita fostei pepiniere, duc la folosirea
acestui teren ca refugiu de recreere, ca o oaza de verdeaţă intre cartiere minerale de blocuri. Desimea
şi caracterul sălbatic al zonei reduc insă mult din eficienţa recreerii.
Amenajări timide se fac după 1990, când deja vegetaţia lemnoasă se ridicase bine.
Amenajarea, in structura actuală se face definitiv abia in 1999, când se conturează aleile, o
parte din ele pe vechile drumuri de acces a fostei pepiniere, se defrişează masiv subarboretul, se
nivelează şi se gazonează intreaga suprafaţă, se amplasează bănci şi se introduc buchete de răşinoase.
Parcul Lidia (Pădurice Giroc), este astfel cel mai tânăr parc al Timişoarei, in acest moment,
dar in acelaşi timp unul din cele mai intens vizitate, datorită situării lui intre două mari zone de
blocuri.
Documentaţia de avizare propune lucrările: demolarea garajelor de pe strada Uranus şi
amenajarea de parcări ecologice rezultând 80 de locuri de parcare, modernizarea aleilor şi retrasarea
lor, suplimentarea numărului de bănci şi coşuri de gunoi, plantarea de material dendrologic de calitate
fără răni provocate de agenţi fizici, chimici şi biologici, amenajarea unui lac cu cădere de apă,
amenajarea unei piste de skate, amenajarea unui loc de joacă, amenajarea unei canisite, amenajarea de
mici grădini tema parcului fiind “parcul cu grădini”, amenajarea de peluze cu gazon brazdă adecvat
pentru zonele de umbră şi zonele însorite, amenajarea unui sistem de iluminat cu corpuri fotovoltaice,
amenajarea unui sistem de irigare computerizat dotat cu senzor de ploaie, aspersoare telescopice şi
sistem de picurare în zonele cu vegetaţie arbustivă.
Suprafaţa totală amenajată 80.870,56 mp
Suprafaţa de alei 6.763 mp din care: 3.115,01 mp din nisip stabilizat şi 3.648,19 mp alei
pavate.
Locul de joacă 7.175 mp inclusiv un teren de fotbal, 45 echipamente
Canisita 574 mp, 4 echipamente
Bănci 115 buc

Coşuri de gunoi 114 buc
Corpuri de iluminat fotovoltaici 77 buc
Pergole 11 buc
Parcare ecologică 1.300 mp pe strada Uranus şi 701 mp pe strada Versului
Sistem de irigare 1 pentru 63.852,85 mp
Oglindă şi curs de apă 504,51 mp din care: suprafaţă lac 341 mp şi curs de apă 123 mp,
Material dendrologic nou plantat: Arbori 307 buc, arbuşti 2.165 buc, gard viu 5.221 buc, liane
399 buc, plante floricole 1.480 buc, ierburi decorative 90 buc, plante acvatice 30 buc, se extrag 12 buc.
e. Surse de finanţare: bugetul local.

Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 8.398,898 mii lei respectiv 1.972,452 mii
euro din care C+M = 6.812,912 mii lei respectiv 1.599,989 mii euro
Durata de realizare: 12 luni
Statutul juridic Domeniul public al Municipiului Timişoara
Considerăm că soluţia tehnică propusă este corectă iar preţurile ce compun valoarea totală au
fost stabilite în conformitate cu prevederile HG nr. 363/2010.
Precizăm că documentaţia tehnico economică este elaborată în conformitate cu cerinţele temei
de proiectare şi cu respectarea prevederilor HG 28 /2008, Ordinului 863 /2008 şi Ordinului 276/2009.

PROPUNEM:
Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Modernizare
Parcul Lidia (Pădurice Giroc)” şi a Devizului General anexat.

VICEPRIMAR
ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU,
VASILE CIUPA

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI,
DIANA MIHAELA NICA

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ
SMARANDA HARACICU

CONSILIER,
DANIELA ELENA BURTIC

AVIZAT JURIDIC

Red., Dact. DB

Cod F P53-01, Ver. 1

