Anexa nr. 1

la hotararea nr. 34 din 31.10.013 privind aprobarea
aprobarea documentaţiilor tehnico – economice, a
Proiectului tehnic, precum si aprobarea realizarii
obiectivului de investiţii “Extindere retea apa potabila in
localitatea Bodesti (zona Valea Prundului), comuna
Bodesti, judetul Neamt”

EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA
BODEŞTI (ZONA VALEA PRUNDULUI) COMUNA BODEŞTI,
JUDEŢUL NEAMŢ
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
1. Valoarea totală a investiţiei (fără TVA):
260,809 mii lei / 58,870 mii euro.
(preţuri luna august 2013, 1 euro = 4,4303 lei – curs BCE din data de 26.08.2013,
din care:
- construcţii-montaj (C+M) (fără TVA): 219,201 mii lei / 49,478 mii euro.
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):
din care:
- construcţii-montaj (C+M) ( cu TVA):
Total general:

- val. Fara TVA - Val. Cu TVA -

323,405 mii lei / 72,998 mii euro.
271,809 mii lei / 61,352 mii euro.
260,809 mii lei
323,405 mii lei

2. Durata de realizare (luni): 3 luni.
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
- Lungime extindere reţea distribuţie
= 1.561,00 m;
- Valoarea extinderii de reţea – Cheltuieli pentru investitia de
baza (incl. TVA) = 217,009 mii lei.
5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după
caz.
Debite de apă distribuite:
Q s zi med = 25,37 mc/zi ( 0,29 l/s).
Q s zi max = 32,35 mc/zi ( 0,37 l/s).
Avize şi acorduri de principiu:
1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
2. Certificatul de urbanism;
3. Aviz E-ON Distribuţie Neamţ;
4. Aviz privind securitatea la incendiu;
5. Aviz al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ;
6. Aviz de gospodărire a apelor;
7. Aviz al Direcţiei de administrare a drumurilor judeţene – C.J. Neamţ;
8. Aviz al Serviciului Poliţiei Rutiere Neamţ;
9. Aviz S.C. APASERV S.A. Piatra Neamţ;
10. Aviz al Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ.

Preşedinte de şedinta,
Hulpoi Elena

