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Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
“Protejarea corpului şi a platformei drumului local Uliţă Strâmba în punctul “Argentina” „ 

 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, 
cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 
 Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 297.358,01 lei fără TVA, respectiv 
353.358,85 lei cu TVA, din care construcții montaj (C+M): 243.834,26 lei fără TVA, respectiv 
290.162,77 lei cu TVA. 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice 
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate 
cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

- calibrarea şi protejarea albiei pârâului Strâmba pe o lungime de circa 10,0 m precum şi 
execuţia unei zone de racord spre camera de încărcare; 

- o cameră de incărcare din beton care colectează apele pârâului (din dreapta) şi apele 
evacuate prin conducta metalică Ø 600 (din stânga); 

- o subtraversare alcătuită din 2 tuburi de beton tip PREMO având diametrul interior d=600 
mm, înglobate în beton; 

- o apărare de mal alcătuită dintr-un zid de protecţie din beton, de înălţime variabilă, în 
funcţie de cota platformei drumului şi cota de fundare pe o lungime  de 97 m; 

- calibrarea albiei pârâului în aval de zona protejată cu zidul din beton, în vederea asigurării 
unei scurgeri mai bune. 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție 
de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 
 Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a 
comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele 
proprietarului infrastructurii. 
Implementarea investiției creează beneficii directe și anume: 
- Dezvoltarea durabilă a localității; 
- Îmbunătățirea calității mediului înconjurător; 
- Îmbunătăţirea  circulaţiei în zonă. 
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 
 Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de HG 907 / 2016 ca 
fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea 
lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind 
admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 6 luni 
calendaristice. 
 

 


