
                                          Anexa la H.C.L.  nr…………........ 
 
 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
“REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALURILOR CANALULUI 

BEGA”, 
conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. SEARCH 

CORPORATION S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 300 / 09.12.2010 
 

 
 
VALOAREA TOTALĂ  A  INVESTIŢIEI (T.V.A. inclusă) :   51.650.114,49  lei 
din care:  C + M (T.V.A.  inclusă) :                                                   39.726.414  lei 

 
SURSE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI TOTALE (cheltuieli eligibile):  
- F.E.D.R.(80,35%):    30.027.996,60 lei 
- Buget de Stat (17,65%)     6.596.068,95 lei 
- Buget local (2%)         747.429,91 lei 

   
STRUCTURA DE COST 
Costuri eligibile       37.371.495,46 lei 
Costuri neeligibile         4.362.609,11 lei 
TVA          9.916.009,92 lei 

 
TOTAL INVESTIŢIE     51.650.114,49  lei 

 
Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 5.110.039,03 lei (fără T.V.A.), 
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 747.429,92 lei 
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 4.362.609,11 lei 
 
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 36.624.065,55 lei (fără T.V.A.), 
 
Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 
5.110.039,03 lei +  9.916.009,92 lei (TVA) + 6.104.011 lei (avans)  = 21.130.059,95 lei 
 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare,  
în condiţiile rambursării/decontării ulterioare. 
 
OBIECTIVELE URMĂRITE 

 
Obiectul 1: Căi de comunicaţii pietonale şi cicliste  
- lucrări de reabilitare trotuare, alei pietonale, fântâni 
- lucrări de construire piste de biciclete, staţii închirieri biciclete 
Obiectul 2: Amenajare peisagistică a malurilor 
- lucrări de reabilitare dotări tehnico-edilitare, amenajări peisagistice şi mobilier urban 
- lucrări de construire reţele electrice 
Obiectul 3: Transport pe apă 
- lucrări de construire staţii vaporetto, w.c. ecologic, amenajări loisir pe taluz, rampe pentru intervenţii 
de urgenţă 

 
DURATA DE REALIZARE a investiţiei:  3  ani 
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CAPACITĂŢI FIZICE: 
- suprafaţa totală construită a lucrărilor de intervenţii   167 928 mp 
- suprafaţa totală utilă a lucrărilor de intervenţii   167 655 mp 
- spaţiu verde nou creat      78 185 mp 
- alei pietonale construite şi/sau reabilitate    22 979 mp 
- piste de biciclete nou create      19 080 mp 
- staţii închirieri biciclete (9 staţii) capacitate totală   140 biciclete 
- fântâni        6  bucăţi 
- punct de acostare vaporetto inclusiv puncte de vânzare bilete  9 bucăţi 
- WC  ecologice       14 bucăţi 
- podium lemn, recreere pasivă     25 bucăţi 
- platforma lemn în consolă      9 bucăţi 
- gradene belvedere + trepte acces gradene    40 bucăţi 
- platforme/ terase belvedere + punte de acces    9 bucăţi 
- copertine             14 bucăţi 
- pergole        27 bucăţi 
- rampă şi platformă pentru intervenţii de urgentă         2 bucăţi 
- dotări tehnico-edilitare: 

- apa   6,4 km 
- canalizare  1,5 km 
- electrice  reţea noua  22715 m + 730 stâlpi 
- gaze   50 răsuflători 
- telecomunicaţii 8 capace cămine  

- amenajări peisagistice: 
- plantare arbori  1713 bucăţi 
- plantare arbuşti 13 706 bucăţi 
- bănci   422 bucăţi 
- banchete lemn  25 bucăţi 
- coşuri gunoi  498 bucăţi  
- mese şah  2 bucăţi 
- şezlonguri  70 bucăţi 
- panouri informative 6 bucăţi 
- bârne lemn  9 bucăţi 
- platforme lemn 25 bucăţi 

 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE 

Arh. Aurelia Junie 
 
 

 
        

Red. ing. Gabriela Bica 
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