
        Anexa la HCL nr. ……………….. 
            INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 
“REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi  Spl. 
T.Vladimirescu, Timişoara” - SF elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L.  

în cadrul  Contractului  de servicii nr. 293/03.12.2009 
 

VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (audit,publicitate şi T.V.A. incluse):  8.281.564,16 lei 
din care:  C + M (T.V.A. inclusă):        7.246.627,06 lei                      
STRUCTURA DE COST 
Costuri eligibile                    6.693.385,17 lei  
Costuri neeligibile                           - 
TVA  din care:             1.588.178,99 lei 

TVA cheltuieli eligibile            1.588.178,99 lei  
TVA cheltuieli neeligibile                 - 

 
SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):  
- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat):     6.559.517,46 lei

   
- Buget local (2%)                        133.867,71 lei

   
Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile fără T.V.A):       
din care 
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA:                  133.867,71 lei        
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:              - 
 
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată:                     6.559.517,46 lei   
 
Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 
133.867,71 lei (2% din cheltuieli eligibile) +1.588.178,99 lei (TVA aferentă proiectului) + 6.559.517,46 lei 
(avans execuţie)  = 8.281.564,16 lei 
 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi 
rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. 
 
DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 6 luni  
DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:11 luni 

 
OBIECTIVELE PRINCIPALE  ALE PROIECTULUI : 
- îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi aspectului calitativ  al spaţiului publc; 
- îmbunătăţirea infrastructurii, suprastructurii  şi geometriei stradale ;  
- crearea de locuri de parcare; 
- amenajarea de spatii verzi; 
- descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale; 

 
CAPACITĂŢI: 
Suprafaţă totală reabilitată               12.197 mp 
Suprafaţă carosabil + parcaje                6.550 mp 
Suprafaţă trotuare       3.430 mp 
Suprafaţă pistă ciclisti         800 mp 
Suprafaţă zone verzi      1.268 mp 
Sistem de spălare a carosabilului şi irigare a spaţiului verde         1 buc 
Fântână arteziană cu două bazine            1 buc     
 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE 
Arh. Aurelia JUNIE 
 
Întocmit 
Ec. Cristian Gherghe 


