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Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului   

“ ANSAMBLU SKATEPARK ȘI LOC DE JOACĂ PENTRU CÂINI  

BULEVARDUL TIMIȘOARA” 

 

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 totala a obiectivului de investitii este de 969.240,53 lei fara TVA, respectiv 1.153.396,23 lei 
cu TVA din care constructii montaj (C+M): 380.885,96 lei fara TVA, respectiv 453.254,29 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: 

Suprafata plaforme: 679 mp 

Suprafata spatii verzi: 479 mp 

Arbori plantati: 26 buc 

Banci de odihna: 7 buc 

Cosuri de gunoi: 7 buc 

Echipamente skatepark: 14 buc 

Echipamente joaca pentru caini: 7 buc 

Imprejmuiri si ziduri beton: 228 m.l. 

   

 Aria totala proiectata este de cca. 1154 m.p. 

  

 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 investitiei contribuie la bunăstarea economica a comunității 

locale. Aceasta este efectuata în numele întregii comunități şi nu în numele proprietarului infrastructurii, asa 

cum reiese si din cadrul analizei financiare.  

 



Implementarea investiției creează beneficii directe şi anume: 

-   Dezvoltarea durabilă a localităţii; 

-   Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător; 

-   Încurajarea activităților sportive în aer liber. 

 

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

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este definita de HG 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. Aceasta durata a fost estimata la 6 luni calendaristice.  
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Dubălaru Lucian 


