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INVESTIȚII

Amenajare infrastructură de acostare 
canal de legătură la Dunăre

• Se propune amenajarea digului 
prin montarea de piese prefabricate din 
beton cu armaturi metalice care vor 
avea rolul de stopare a eroziunii 
malului. 

• De-a lungul digului se vor instala  
pontoane de acostare. Puntea 
principala a pontonului va fi montata 
pe plutitoare de beton pentru 
stabilitate și siguranță sporită. Punțile 
secundare vor fi montate pe plutitoare 
de plastic.

• Piesele prefabricate vor fi legate 
printr-o placa de beton, constructia
devenind astfel mult mai rezistenta. La 
partea superioara se va amenaja o 
balustrada transformand locul intr-o
zona de promenada. In zona de 
promenada vor fi amplasate banci si 
fantani publice de baut apa (cismea), 
iar iluminatul zonei va fi asigurat prin 
stalpi ornamentali. 



Amenajare infrastructura de acostare Lac Murighiol 

• Se propune amenajarea digului prin montarea de piese prefabricate din beton cu armaturi metalice 
si palplanse metalice, partial cu folii de geotextil si geogrila care vor avea rolul de stopare a eroziunii 
malului. 

• De-a lungul digului se vor instala  pontoane de acostare. Puntea principala a pontonului va fi 
montata pe plutitoare de beton pentru stabilitate si siguranta sporita. Puntile secundare vor fi 
montate pe plutitoare de plastic.

• Piesele prefabricate vor fi legate printr-o placa de beton, constructia devenind astfel mult mai 
rezistenta. 

Amenajare platformă

• Pe partea dinspre Lacul Murighiol se va amenaja o platforma. Platforma se va ridica la nivelul 
digului dupa curatarea de vegetatie si mal prin adaugarea de piatra de diferite granulatii si pamant. 
Partea superioara va fi amenajata in astfel incat apele pluviale sa fie preluate si dirijate catre lacul 
Murighiol.

• Pe platformă se vor amenaja: spațiu administrativ, cabinet medical, vestiare, grupuri sanitare,  
terasă 

Infrastructura este realizată din fundații de beton simplu cu centuri din beton armat.

Vestiarele și cabinele de dus vor deservi terenului de sport multifuncțional. 



Amfiteatru in aer liber cu o scena adaptabilă la diverse activități

Regim de inaltime:  parter + gradene , scena si vestiare
Inaltime H max: 6,30 m (fata de cota terenului amenajat)
Gradene, scena si vestiare + 1.00 m
Parterul cuprinde : vestiare, dușuri, grupuri sanitare, 
scenă de 100 de mp
În jurul constructiei se va executa un trotuar de protectie
lat de 1.00 m fiind prevazut dop de bitum intre soclu si 
trotuar.

La distanta de aproximativ 12 metri se va amplasa o statie de 
preluare a apelor uzate si de pompare catre reteaua de 
canalizare existenta. 



TEREN DE SPORT, LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI CENTRU PENTRU 
STIMULAREA MOBILITĂȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU CU DIZABILITĂȚI  

• Prin proiect se doreste amenajarea unui teren de sport multifuncțional (fotbal, 
baschet, tenis, volei) cu suprafata de 684 mp. Terenul va fi acoperit cu gazon 
sintetic ce poate fi folosit in orice conditii meteo. Acesta se va imprejmui cu plasa 
metalica impletita si iluminat pe timp de noapte.

• Locuri de joacă pentru copii, accesibile unei categorii cât mai ample de vârsta

• Suprafata va fi de aproximativ 350 mp și va fi acoperit cu nisip. Va fi dotat cu un 
ansamblu de joaca pentru copii cu varsta cuprinsa între 3-12 ani, carusel (18 luni-
12 ani), leagan (1-12 ani), 2 balansoare pe arc (1-3 ani), set masinuta si broscuta
(2-6 ani).

• Centru de activitati pentru stimularea mobilității persoanelor varstnice sau cu 
dizabilitati

• Suprafata acestuia va fi de 100 mp si va fi echipat cu diverse aparate de fitness ce 
vor oferi posibilitatea efectuarii de exercitii tip bicileta sau stepper, pentru 
picioare, solduri si talie.



GRĂDINĂ SENZORIALĂ

Aceste grădini sunt deosebite pentru ca se păsește
pe alei cu: conuri de brad, pietris de diferite 
granulatii, nisip, fan, pietre de rau sau lemn. Vor 
exista jardiniere unde prin miros se vor descoperi 
plante cu arome deosebite precum menta, 
rozmarin, cimbru, scortisoara, etc, bancile atent 
pozitionate va invita la un momente de relaxare in 
care simturile sunt profund activitate si rasfatate.  



TURN DE OBSERVAȚIE

• Regim de înaltime : Parter + 6 Etaje

• Inaltime H max: 23,64 m (fata de cota 
terenului amenajat)

Platforma x 7 
= 107,80 mp

Casa scarii
= 107,80 mp

• În jurul construcției se va executa un 
trotuar de protectie lat de 1.00 m fiind 
prevazut dop de bitum intre soclu si 
trotuar.

• Acoperis de tip terasa circulabila.

• Punct de belvedere va evidentia
unicitatea peisajului natural vizibil de pe 
teren. Turnul de observație va fi dotat cu 
binocluri panoramice.

• La bază va avea un acoperis de stuf sub 
care se va amenaja un spațiu 
expozițional cu tematică pescarească.



SPAȚII DE RECREERE
• Spatii de recreere, respectiv zone de repaus intrepatuse cu zonele functionale.

• Se propune construirea a cel putin 5 astfel de spatii dintre care 2 pe luciul apei cu o arhitectura traditionala
dotate cu banci si scaune, putand fi folosite astfel la diverse activitati (jocuri de societate, servit masa, repaus 
si relaxare pe malul apei)

Spatiu de recreere tip 1
Regim de inaltime : Parter 
Inaltime H max: 5,10 m (fata de cota terenului 
amenajat)

Spatiu de recreere 
= 33,00 mp

Terasă
= 16,50 mp

Spatiu de recreere tip 2
Regim de inaltime : Parter 
Inaltime H max: 3,83 m (fata de cota terenului amenajat)

Spatiu de recreere = 
30,00 mp

Terasă
= 20,00 mp



ALEI PIETONALE ȘI PISTE PENTRU BICICLIȘTI

• Suprafața aleilor carosabile și a pistelor de biciclete este de 2600 mp ( aproximativ 650 metri 
lungime cu 4 metrii latime) ;

• Suprafața aleilor pietonale cu acostament din dale inierbate este de  625 mp (250 metri lungime 
cu latimea de 2,50 metri),  cu acostamente din dale inierbate in suprafata de 500 mp (250 metri x 
2 x  1 metru).

• Suprafața aleilor pietonale cu acostament de piatra cubică este de  1125 mp ( 375 metri liniari cu 
latime de 3 metri),  cu acostamente din piatra cubica in suprafata de 750 mp ( 375 metri x 2 x 1 
metru).

Proiectul va asigura implicit condițiile primare pentru realizarea unor noi investitii, ceea ce poate 
conduce la crearea de noi locuri de munca, cu impact asupra cresterii veniturilor la bugetul local si 

implicit cresterea nivelului de dezvoltare a comunei si a prosperitatii locuitorilor săi.



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

CU STIMĂ, 

SECRETARUL COMUNEI MURIGHIOL

ELENA BURADA


