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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

 

 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 

 
 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
(fără TVA) 

TVA 
- RON - 

Valoare 
(cu TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

TOTAL GENERAL 1 558 673,97 294.131,13 1 852 805,10 

din care: C + M 1 260 911,69 239.573,23 1 500 484,92 

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 
Capacitati fizice: 
- lungime traseu retea iluminat - 2135m; 
- lungime cablu retea iluminat, inclusiv rezervele - 2970m; 
- nr. stalpi metalici - 65 buc; 
- fundatii turnate - 65 buc; 
- priza artificiala de pamant stalp metalic - 65 buc; 
- corpuri de iluminat cu lampi LED 57W si sistem de telegestiune – 65 buc; 
- carje pentru montarea corpurilor de iluminat pe stalpi – 65 buc; 
- punct de aprindere - 1 buc; 
- priza artificiala de pamant 4Ω pentru punctul de aprindere - 1 buc; 
- lungime cablu retea alimentare punct aprindere, inclusiv rezervele – 15 m. 

 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
 

- nu este cazul 
 
 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
 

Durata de executie a investitiei (luni) – 10,5 luni 



 
 
e) durata estimata de realizare a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

 
Durata de realizare a investitiei (luni)- 15 luni 
 
 

1. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau 

în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
 

 
 

 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
          Consilier, 

         Gica ANGHEL 
 
 

 


