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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI
DE INVESTIŢII

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei,
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general;
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare
crt. cheltuieli
(fara TVA)

TVA
- RON -

Valoare
(cu TVA)

1

4

5

2

3

TOTAL GENERAL

3.637.054,27 684.692,65

4.321.746,92

din care: C + M

2.784.062,84 528.971,94

3.313.034,78

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Indicatorii minimali, de performanta si elementele fizice sunt urmatoarele:
 Suprafata carosabila = 3 150mp
 Suprafete ecologice = 1 650mp
 Suprafata trotuare = 1 880mp
 Zone verzi (Zona 100) = 1 910mp
Retea de canalizare pluviala noua:








Lungime Canalizare pluviala tub PVC – KG Dn 400 SN8 = 172 m
Lungime Canalizare pluviala tub PVC – KG Dn 500 SN8 = 92 m
Lungime Canalizare pluviala tub PVC – KG Dn 315 SN8 = 340 m
Lungime Canalizare pluviala tub PVC-SN8 Dn 160 = 70m
Guri de scurgere cu sifon si depozit clasa D400 = 18buc
Camine din PVC Dn 800 clasa D400 = 22buc
Separator de namoluri si hidrocarburi q=7l/s = 1buc

Retea de iluminat:
 Stalpi de iluminat metalici H=6m (Zona 100) = 24buc
 Stalpi de iluminat metalici H=4m (Zona 100) = 4buc
Arhitectura/mobilare urbana
 Suprafata totala (loc de joaca Zona 1+loc de joaca Zona 2) = 650 mp
 Banci din lemn cu spatar (mobilier stradal) = 66 buc
 Cosuri pentru gunoi (mobilier stradal) = 29 buc
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Scenariul/optiunea 1
- Indicatorii financiari:
Costul estimat al lucrărilor de constructii-montaj este de 2.784.062,84 lei fara TVA
Costuri de intretinere totale: 10 150 lei/an.
- Indicatorii socioeconomici:
Ca urmare a realizării obiectivului, s-ar genera un plus de siguranţă şi confort pentru zona in
cauza.
d) durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata de realizare a investitiei este de 12 luni, din care durata efectiva a lucrărilor de execuție
este de 6 luni din.
e) alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia – nu este
cazul.
1. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
constau
în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
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