
                                                                                                                ANEXA NR. 2  
                                                                                           la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 188/21.10.2021    
                                                                                                         

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  

"Piațeta Favorit din Sectorul 6 al Municipiului București” 

 

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiţii, exprimata in lei, cu 

TVA si, respectiv, fara TVA, din care construcţii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul 

general; 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
I Valori        

 VALOAREA TOTALA (cu TVA) Lei 18.876.391,78  

 VALOAREA TOTALA (fara TVA) Lei 15.885.300,45  

 C+ M cu TVA Lei 15.439.122,51  

 C+ M fara TVA Lei 12.974.052,52  

II VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI (INV) inclusiv TVA    

 VALOAREA TOTALA (cu TVA) Lei 18.876.391,78  

 C+ M cu TVA Lei 15.439.122,51  

 - dotări Lei 944.976,86  

 echipamente Lei 548.934,60  

  - alte cheltuieli Lei 1.943.357,81  

III DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI       

   24 luni  

 

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitaţi fizice 

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiţii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu 

standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare; 

b. INDICATORI MINIMALI    
Lucrări propuse pentru modernizare - indicatori tehnici  
Suprafața totală de intervenției este de: 11.786,2 mp, din care: 8.018,4 mp circulații pietonale și de 
tip shared-space, 3.129,2 mp spații verzi și 638,6 mp circulații carosabile. 

1 Arhitectura mobilier urban buc dotari mobilier 244,00 

2 Arhitectura fantani buc 2 

3 Trotuare  mp 8.018,36 

4 Carosabil mp 135,00 

5 Instalatii electrice buc stalpi ilum noi 40,00 

6 
Sisteme de iluminat incastrate si 
proiectoare buc 267,00 

7 Instalatii sanitare  ml tevi  380,00 

8 Instalatii irigatii 
ml tevi+banda irigatii 

picurare 833,00 

9 Spatii verzi mp 3129,20 

10 Arbori buc 72 

11 Arbusti buc 64 

12 Plante perene buc 1650 



c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi in funcţie de 

specificul si ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Indicator financiar raport cost-eficacitate in perioada de referinţa 25 ani 144,42 lei/beneficiar 
amenajari 

Indicator socio-economic 10.500 beneficiari direcţi/an 

Proiecte care deservesc localităţi cu o populaţie cât mai mare : 100% 

Proiecte care deservesc direct cat mai mulţi locuitori din cadrul localităţii: 100% 
Principiul conectivităţii in asigurarea legăturii cu principalele cai rutiere si alte cai de 
transport: 100% 
Acces direct în zone cu potențial economic 100% 
Acces direct la investiţii sociale si de interes public 100% 
Accesibilizarea directă a altor investiții finanțate din fonduri europene : 100% 

d. Durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimata in luni. 

d. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 24 luni  
e. DURATA DE RECUPERARE A 
INVESTIŢIEI: Nu e cazul  
f. LOCURI DE MUNCA NOU CREATE Nu e cazul  

Durata activităţilor majore ale proiectului este: 

Activitatea de selectare executant si proiectant se va derula pe parcursul a – 3 - 5 luni 
Activitate de realizate PT+DE – 3 luni 
Activitatea de execuţie a lucrărilor de modernizare a se va efectua pe parcursul a 12 
luni calendaristice  
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dubălaru Lucian 


