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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
aferenți obiectivului de investiții: 

“MODERNIZARE ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ PARC SF. ANDREI” 
 

 

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 2.523.678,06 lei fără TVA, respectiv     
3.003.176,89 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 2.417.088,06 lei fără TVA, respectiv 
2.876.334,79 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; 

 Aria totală proiectată este de 8.447 mp 

 Pe toată suprafața înierbată (4468 mp) a fost prevăzut un sistem de irigații automat.   

 Mobilier urban: 

- 112 bănci de odihnă; 

- 70 coșuri de gunoi; 

 Loc de joacă: 15 aparate de joacă;  

Alte dotări: 

- 2 cișmele publice; 

- 4 echipamente fitness urban  

- 1 teren sport 

  

 

 



 

 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 şi nu în numele proprietarului 

infrastructurii. 

Implementarea investiției creează beneficii directe și anume: 

-   Dezvoltarea durabilăa localității; 

-   Îmbunătățirea calității mediului înconjurător; 

Suprafața totală reamenajată este de 8.447 mp 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de H.G. nr.  907/2016 ca fiind 

perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de 

execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la 

terminarea lucrărilor. Această durată a fost estimată la maxim 24 luni.  

Durata maximă de realizare a obiectivului de investiții - perioada cuprinsă între data aprobării 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției și data procesului-verbal privind admiterea recepției finale 

este de 60 luni și include: organizarea procedurilor de achizitii publice – 2 luni; proiectare - 2 luni; 

obținere avize, acorduri autorizații – 2 luni;  execuție – 24 luni; monitorizarea în perioada de garanție și 

rezolvarea eventualelor defecte survenite în această perioadă – 36 luni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 


