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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

I
PROIECT DE HOTĂRÂRE
/V
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF pen^ Extindere reţele şi
racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă TIP-J în
Municipiul Zalău”
Consiliul local al municipiului Zalău,
. '
. Âvând în vedere Referatul de aprobare nr. 100937 din 20.12.2022 'al Primarului
municipiului Zalău;
’
'
‘
Raportul de specialitate nr. 100938 din 20.12.2022 aTDirecţiei tehnice şi ăl Direcţiei
economice, precum şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului
Zalău;
'
în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice
locale;
. în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcâdru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
în baza art., 129, alin. (4), litera.d şi art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;'
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza SF pentru Extindere reţele şi
racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă TlP-1 în
Municipiul Zalău” \a valoarea totală a investiţiei de 3.320.413,26 lei inclusiv TVA, din care,
construcţii montaj (C+M) 2.529.988,69 lei inclusiv TVA, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-ecOnomici ai investiţiei Extindere reţele şi racorduri
edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă TIP-1 în Municipiul Zalău”.,
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia tehnică,
Serviciul investiţii, achiziţii publice.
Art.-4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţul Sălaj
Primarul municipiului Zalău
Direcţia administraţie publică
Direcţia tehnică
Direcţia economică
Direcţia patrimoniu
PRIMAR,
Ionel Ciunt

Voturi:

“pentru”
“împotrivă”
“abţineri”
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Nr. 100937/20.12.2022
REFERAT
privind aprobarea documentaţiei tehnico-ecpnomice, faza SF ptntrxx Extindere
reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă
TIP-l în Municipiul Zalău”
în baza contractului de servicii nr. 77139/28.09.2022, SC RONO AQUA a prestat
serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza SF pentru Extindere reţele
şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă TIP-l în
Municipiul Zalău
Conform documentaţiei menţionate, pentru realizarea investiţiei proiectantul
propune 2 variante constructive, care să corespundă necesităţilor actuale şi viitoare:
Scenariul 1:
> Extindere reţea de alimentare cu apă, executată din PEID PE 100 SDR 17 PNIO
Dnl 10 mm, L= 316m;
^ Pe reţea s-a prevăzut 1 buc. cămin de vane şi golire şi 1 buc. hidrant suprateran;
> Extindere reţelei de canalizare menajeră, executată din PVC SN8 Dn250 mm, L= 8
m;
> Staţie de pompare apă uzată prefabricată din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă cu
o cameră, complet echipată pentru montajul a I+IR pompe submersibile - 1 buc.
> Refulare canalizare menajeră PEHD PEl00 SDRl7 Dn90 L=316 hi;
> Cămine de vizitare prefabricate din beton Dnl000 - 1 buc.;'
> Reţea de canalizare pluvială PVC SN8 Dn315mm, L=378 m;
> Cămine prefabricate din beton Dn 1000 - 10 buc;
> Gură de descărcare în emisar - 1 buc;
> Extindere reţea de energie electrică - L= 590 m
> Realizare reţea de curenţi slabi - L= 1050 m
> Extindere reţea de gaze naturale PEHD PE 100 SDRl 1, Dn 160mm, L=550m ;
> Racord de gaze naturale PEHD PE 100 SDRl 1, Dn 32 mm, L=16m.
> Post de reglare măsurare PRM echipat cu regulator de presiune - 1 buc.
Scenariul 2:
> Extindere reţea de alimentare cu apă, executată din Fonta Dn80 mm, L= 316 m
> Pe reţea s-a prevăzut 1 buc. cămin de vane şi golire şi 1 buc. hidrant suprateran;
> Extindere reţelei de canalizare menajeră, executată din Beton Dn300 mm, L= 8 m;
> Cămine de vizitare din PVC Dnl000 - 1 buc.;
> Staţie de pompare apă uzată prefabricată din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă cu
două camere, complet echipată pentru montajul a 1+l R pompe montate uscat - 1
buc.
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Refulare canalizare menajeră PEHD PEl 00 SDRl? Dn90. L=316 m;
Reţea de canalizare pluvială Beton Dn300 mm, L=378 m;
Cămine din PVC Dn 1000^ 10, buc; . .
Giiră de descărcare în emisar - 1 buc;
Extindere reţea de energie electrică - L= 590 m
Realizare reţea de curenţi slabi - L= 1050 m
Extindere reţea de gaze naturale PEHD PEl 00 SDRl 1, Dn 160mm, L=550m ;
Racord de gaze naturale'PEHD PEIOO SDRl 1, Dn 32 mm, L=16m.
Post de reglare măsurare PRM echipat cu regulator de presiune - 1 buc.

Potrivit devizului general, întocmite la faza SF, valoarea totală a investiţiei este:
-Scenariu 1: 3.320.413,26 lei inclusiv TVA, din care, construcţii montaj (C+M)
2.529.988,69 lei inclusiv TVA;
- Scenariu 2: 4.035.532,80 lei cu TVA, din care, construcţii montaj (C+M)
2.750.143,75 lei cu TVA
Proiectantul ne recomandă Scenariul 1 deoarece atât din motive tehnice cât şi
economice rezolvă problema alimentării cu apă, a canalizării menajere, a canalizării
pluviale, a alimentării cu energie electrică, curenţi slabi şi gaze naturale a bazei sportive
executate.
Avantajele acestui scenariu sunt următoarele:
^ facilitate în exploatarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare menajeră,
• canalizare pluvială, energie electrică, curenţi slabi şi gaze naturale;
i posibilitatea de branşare la utilităţile din proiect şi a altor investiţii viitoare.
■nb creşterea nivelului de trai al populaţiei;
bt reducerea ratei îmbolnăvirilor prin îmbunătăţirea mediului de viaţă;
impact direct şi indirect asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale prin:
• creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi
străini, care să dezvolte zona;
stoparea sau diminuarea migraţiei populaţiei din mediul urban către alte ţări;
• creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiei la bugetul de stat prin
impozite şi taxe pe baza dezvoltării economice;
• creşterea implicit a calităţii vieţii în mediul urban;
Conform art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
aprobarea proiectelor de investiţii publice locale a căror finanţare se asigură integral sau în
completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi
externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale se face
de către autorităţile deliberative.
Precizăm că la elaborarea documentaţiei au fost cuprinse următoarele lucrări:
o extinderea reţelei de alimentare cu apă;
p extinderea reţelei de canalizare menajeră;
o rea.lizarea,reţelei de canalizare pluvială;
•
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o extinderea reţelei de gaze naturale:
o extinderea reţelei electrice;
o realizarea reţelei de curenţi slabi.
Având în vedere cele menţionate^ .supunem aprobării Consiliului local al
municipiului Zalău, documentaţia tehnico-economică, faza SF pentru Extindere reţele şi
racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă TIP-1 în
MunicipiulZalău*\ Scenariul 1 la valoarea totală a investiţiei de: 3.320.413,26 lei inclusiv
TVA, din care, construcţii montaj (C+M) 2.529.988,69 lei inclusiv TVA, conform Anexei
nr. 1 şi având principalii indicatori tehnico-economici, conform Anexei nr. 2.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău
Ionel Ciunt

întocmit,
ing. Milena Pojar
DT-Sl'AP/MP/lex.
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Direcţia tehnica
Nr. 100038/20.12.2022

Direcţia economică

Raport de specialitate
a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-Cconomice, faza
SF pentru Extindere reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie:
“Construire bază sportivă TIP-1 în Municipiul Zalău”
în baza contractului de servicii ni'. 77139/28.09.2022, SC RONO AQUA a prestat
serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza SF pentru Extindere reţele
şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: "Construire bază sportivă T1P~1 în
Municipiul Zalău".
Conform documentaţiei menţionate, pentru realizarea investiţiei proiectantul
propune 2 variante constructive, care să corespundă necesităţilor actuale şi viitoare:
Scenariul 1:
> Extindere reţea de.alimentare cu apă, executată din PEID PEIOO SDR 17 PNIO
Dnl 10 mm, L= 316m;
> Pe reţea s-a prevăzut 1 buc. cămin de vane şi golire şi 1 buc. hidrant suprateran;
> Extindere reţelei de canalizare menajeră, executată din PVC SN8 Dn250 mm, L= 8
mj

> Staţie de pompare apă uzată prefabricată din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă cu o
cameră, complet echipată pentru montajul a 1+lR pompe submersibile— 1 buc.'
^ Refulare canalizare menajeră PEHD PEIOO SDR17 Dn90 L=316 m;
> Cămine de vizitare prefabricate din beton Dn 1.000 -Ibuc.;
> Reţea de canalizare pluvială PVC SN8 Dn315mm, L=378 m;
> Cămine prefabricate din beton Dn 1000 - 10 buc;
> Gură de descărcare în emisar - 1 buc;
> Extindere reţea de energie electrică - L= 590 m
> Realizare reţea de curenţi slabi - L= 1050 m
> Extindere reţea de gaze naturale PEHD PEIOO SDRl 1, Dn 160mm, L==550m ;
> Racord de gaze naturale PEHD PEIOO SDRl 1, Dn 32 mm, L=16m.
> Post de reglare măsurare PRM echipat cu regulator de presiune - 1 buc.
Scenariul 2:
> Extindere reţea de alimentare cu apă, executată din Fonta Dn80 mm, L= 316 m
> Pe reţea s-a prevăzut 1 buc. cămin de vane şi golire şi 1 buc. hidrant suprateran;
> Extindere reţelei de canalizare menajeră, executată din Beton Dn300 mm, L== 8 m;
> Cămine de vizitare din PVC Dni000 - 1 buc.;
> Staţie de pompare apă uzată prefabricată din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă cu
două camere, complet echipată pentru montajul a 1+1R pompe montate uscat - 1
buc.
> Refulare canalizare menajeră PEHD PEIOO SDRl7 Dn90 L=316 m;
> Reţea de canalizare pluvială Beton Dn300 mm, L=378 m;
1
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Cămine din PVC Dn 1000 - 10 buc;
Gură de descărcare în emisar - 1 buc;
Extindere reţea de energie electrică - L= 590 m
Realizare reţea de curenţi slabi - L= 1050 m
Extindere reţea de gaze naturale PEHD PE 100 SDRl 1, Dn 160mm, 'L-550m ;
Racord de gaze naturale PEHD PEIOO SDRl 1, Dn 32 mm, L=16m.
Post de reglare măsurare PRIVI'echipat cu regulator de presiune -1 buc;

Potrivit devizului generai, întocmite la faza SF, valoarea totală a investiţiei este:
-Scenariu 1: 3.320.413,26 Iei inclusiv TVA, din care, construcţii niontaj (C+M)
2.529.988,69 lei inclusiv TVA;
- Scenariu 2: 4.035.532,80 Iei cu TVA, din care, construcţii montaj (C+M) 2.750.143,75
lei cu TVA.
Proiectantul ne recomandă Scenariul 1 deoarece atât> din motive tehnice cât şi
economice rezolvă problema. alimentării cu apă, a canalizării menajere, a canalizării
pluviale, a alimentării cu energie electrică, curenţi slabi şi gaze naturale a bazei sportive
executate.
Avantajele acestui scenariu sunt următoarele:'
facilitate în exploatarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare menajeră^
canalizare pluvială, energie electrică, curenţi slabi şi gaze naturale;
>
posibilitatea de branşare la utilităţile din proiect şi a altor investiţii viitoare.
4- creşterea nivelului de trai al populaţiei;
■
•
4^ reducerea ratei îmbolnăvirilor, prin îmbunătăţirea mediului de viaţă;
li impact direct şi indirect asupra dezvoltării economice, sociale şi culturale prin:
• creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi
străini, care să dezvolte zona;
• stoparea sau diminuarea migraţiei populaţiei din mediul urban către alte ţări;
• creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiei la bugetul de stat prin
. impozite şi taxe pe baza dezvoltării economice;
-• creşterea implicit a calităţii vieţii în mediul urban;
Conform art. 44, alin. 1. din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
aprobarea proiectelor de investiţii publice locale a căror finanţare se asigură integral sau în
completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi
externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale se face
de către autorităţile deliberative.
Precizăm că la elaborarea documentaţiei au fost cuprinse următoarele lucrări:
o extinderea reţelei de alimentare cu apă;
o extinderea reţelei de canalizare menajeră;
o realizarea reţelei de canalizare pluvială;
o extinderea reţelei de gaze naturale;
o extinderea reţelei electrice;
o realizarea reţelei de curenţi slabi.
Având în vedere cele menţionate, supunem aprobării Consiliului local al
municipiului Zalău, documentaţia tehnico-economică, faza SF pentru Extindere reţele şi
racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă TIP-1 în
2

Municipiul Zalău”, Scenariul 1 la valoarea totală a investiţiei de: 3.320.413,26 lei inclusiv
TVA, din care, construcţii montaj (C+M) 2.529.988,69 lei inclusiv TVA, conform Anexei
nr. 1 şi având principalii indicatori tehnico-economici, conform Anexei nr. 2.

Directoţ* tehnic.
ing.

întocfiiit, '
ing, Milena Pojar
DT-SIAP/MP/lex.

Curea

Director economic,
ec. Mariana ^ibuş
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Scenariu 1 EXTINDERE REŢELE SI RACORDURI
EDILITARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE
CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP-1 ÎN
MUNICIPIUL ZALAU
MUNICIPIUL ZALAU
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Proiect: EXTINDERE REŢELE SI
RACORDURI EDILITARE
PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTIŢIE: CONSTRUIRE
BAZA SPORTIVA TIP-1 ÎN
MUNICIPIUL ZALAU
Faza:
SF Scenariu 1

nr: 1458/
2022

Anexa Nr. 7

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investiţii

Scenariu 1 EXTINDERE REŢELE SI RACORDURI EDILITARE PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTIŢIE: CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA TIP-1 ÎN MUNICIPIUL ZALAU
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr.
crt.
1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

3,1

3.1 1
3.1.2
3.1,3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.6
3.7
3.7.1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare
{fara TVA)
lei

2

3
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului
Obţinerea terenului
0,00
Amenajarea terenului
0,00
Amenajări pentru proiecţia mediului si aducerea terenului la
0,00
slaiea iniliala
Cheltuieli pentru relocarea/proleclia utililatilor
0,00
TOTAL CAPITOLUL 1
0,00

lei

Valoare
cu TVA
lei

4

5

TVA

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

0,00

0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
527,743,43
100.271,25
de investiţii
TOTAL CAPITOLUL 2
527.743,43
100.271,25
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii
3.500,00
665,00
Studii de teren
3.500,00
665,00
Raport privind impactul asupra mediului
0,00
0,00
Alte studii specifice
0,00
0,00

0,00

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri si autorizaţii
Expertizare tehnica
Certificarea performantei energetice si audilul energetic al
clădirilor
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabililate/documentatie de avizare a lucrărilor de
intervenţii si deviz general
Documentaţiile tehnice necesare in vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de execuţie
ProiecI tehnic si detalii de execuţie
Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanta
Managementul de proiect pentm obiectivul de investiţii

628.014,68
628.014,68

6.150,00

1.168,50

4.165,00
4.165,00
0.00
0,00
7.318,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

64.750,00
0,00
0,00
30.850,00

12.302,50
0,00
0,00
5.861,50

77,052,50
0,00
0,00
36.711,50

13.000,00

2.470,00

15.470,00

5,000,00

950,00

5.950,00

15,900,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

3,021,00
1.900.00
1.900,00
1.900,00

18.921,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00

£
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DEVIZUL GENERAL: Scenariu 1 EXTINDERE REŢELE SI RACORDURI EDILITARE PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE: CONSTRUIRE BAZA SPORTIVAT(P-1 ÎN MUNICIPIUL ZALAU
4
3
2
1
0,00
0,00
Auditul financiar
3.7.2
49.000,00
9.310,00
3.8
Asistenta tehnica
5.000,00
950,00
3.8.1
Asistenta tehnica din partea proiectantului
475,00
2.500,00
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor
475,00
2.500,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii
44.000,00
8.360,00
3.8.2
Dirigentie de şantier

0,00
58.310,00
5.950,00
2.975,00
2.975,00

27.246,00

170,646,00

107.790,65
327.530,00

276.410,00
20.480,22
62.230,70

1.731.199,46
128.270,87
389.760,70

327.530,00
0,00

62.230,70
0,00

389.760,70
0,00

0,00
0,00
1.890.110,11

0,00
0,00
359,120,92

0,00
0,00
2.249.231,03

35.717,38
35.717,38

6.786,30
6.786,30

42.503,68
42.503,68

0,00
22,335,50
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
22.335,50
0,00

10,451,62

0,00

10.451,62

1.562,58

0,00

1.562,58

7,812,90
2.508,40

0,00
0,00

7.812,90
2.508,40

156.258,00
2.000,00

29.689,02
380,00

216.310,88

36.855,32

185.947,02
2.380,00
253.166,20

0,00
3.090,35

0,00
19,355,35

3.090,35

19.355,35

526.583,84
403.947,77

3.320.413,26
2.529.988,69

143.400,00

TOTAL CAPITOLUL 3
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52.360,00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiţia de baza
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4,4
4.5
4,6

Construcţii si instalaţii
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale
Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care
necesita montaj
[0016.2] Lista echipamente
Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
Dolari
Active necorpdrale
TOTAL CAPITOLUL 4

1.454.789,46

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1
5.1.1
5.1.2
5:2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

6.1
6.2

Organizare de şantier
Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizării de
şantier
Cheltuieli conexe organizării şantierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de
construcţii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizaţia de
. construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevăzute
Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Pregătirea personalului de exploatare
0,00
Probe tehnologice si teste
16.265,00
TOTAL CAPITOLUL 6
16.265,00

TOTAL GENERAL:
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.793.829,42
2.126.040,92

In preturi la data de 06.12.2022; 1 euro = 4,9126 iei
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STUDIU DE FEZABILITATE
„Extindere reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie:
Construire baza sportivă Tip-1 în Municipiul Zalău”
Beneficiar: Municipiul Zalău
Proiectant: SC RONO AQUA SRL
Nr. Proiect: 1458/2022
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii:
a.:
indicatori: maximali, respectiv valoarea loială, a obiectului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montai (C+M),
în conformitate cu devizul general;
= 3.320.413,26 lei inclusiv TVA
din care:
• construcţii - montaj (C+M) = 2.529.988,69 lei inclusiv TVA
= 2.793.829,42 lei fără TVA
^ din care:
. _
- construcţii - montaj (C+M) = 2.126.040,92 lei fără TVA

.

.

b.' . indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente
fizice/capacităti fizice care să indice atinserea ţintei obiectivului de investiţii - şi,
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si re2lementările
tehnice în vigoare:
Odată cu realizarea lucrărilor din prezentul studiu se vor atinge următorii parametrii:
Capacităţi

Nr.
crt.

Cantitate

1.

Extindere reţea, de alimentare cu apă PEID PE 100 SDR17 PNIO
Dn 1 lOmm

316 m ..

2.

Cămine de vane şi golire prefabricate din beton Dn 2000

1 buc.

3.

Hidranţi supraterani

1 buc.

4.

Extindere reţea de canalizare menajeră PVC SN8 Dn 250 mm

5.

Staţie de pompare apă uzată .

1 buc.

6.

Refulare Canalizare menajeră PEHD PE 100 SDR17 Dn 90

316 m

8m

7.,: Cămine de vizitare canalizare menajeră- Beton 0 1000 mm

1 buc.
. 378 m

8.

Reţea de canalizare pluvială PVC SN8 Dn 315 mm

9.

Cămine de vizitare canalziare pluvială - Beton 0 1000 mm

10 buc.

10.

Extindere reţea de energie electrică

590 m

11.

Reţea de cnrenţi slabi ,

1050 m

12.

Extindere reţea de. gaze naturale PEID PEIOO SDRl 1 Dnl60 mm

550 m

13.

Racord gaze naturale PEID PEIOO SDRl 1 Dn32 mm

14.. Post de reglare măsurare PRM echipat cu regulator de presiune

16 m
1 buc

Tabelul de mai sus conţine cantităţi estimative la-nivel de Studiu de fezabilitate,
cantităţile finale vor fi determinate la faza de PT.
.
indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi
în funcţie de specificul si ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
■^reducerea'poluării

c.

■^•itprin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se dezvoltă - în
principal - siguranţa populaţiei;
impactul negativ previzionat în cazul nerealizarii obiectivului de investiţii
sunt următoarele;
păstrarea stării de nefuncţionalitate a bazei sportive,
efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:
realizarea obiectivului funcţional la parametrii propuşi conduce la sporirea
implicit a calităţii vieţii în mediul urban şi creşterea atractivităţii zonei, aspect
ce atrage după sine o creştere a vitalităţii social-economice locale;
d.

creşterea durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în

luni.
Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 6 luni.
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