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R E F E R A T 
privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente   

 unor obiective de investitii în domeniul apă - canal  
 

Prin HCL 558/16.12.2008, HCL 512/25.11.2008, HCL 511/25.11.2008, HCL 
509/25.11.2008, HCL 513/25.11.2008, HCL 514/25.11.2008, HCL237/22.04.2008 s-au aprobat în 
Consiliul Local Devizele Generale pentru următoarele obiective de investiţii : 

    «Extinderi retele canal Fratelia zona Cercului », având o valoare de 732.825 lei (cu TVA);      
    «Extinderi retele apă canal Mehala zona Mesteacănului»,având o valoare de 1.138.562 lei   (cu TVA); 

«Extinderi retele apă canal Plopi zona M.I.Tănase» având o valoare de 1.132.843 lei (cu TVA); 
«Extinderi retele canal Plopi zona Parang», având o valoare de 1.442.528 lei (cu TVA); «Extinderi 
retele apă – canal zona Blaşcovici», având o valoare de 1.050.950 lei (cu TVA); «Extinderi retele apă 
- canal Plopi zona Repin», având o valoare de 1.479.526 lei (cu TVA); «Extinderi retele apă - canal 
Ciarda Rosie zona Cheveresului», având o valoare de 1.039.842 lei (cu TVA); 

Cetăţenii din cartierele Plopi, Mehala, Blaşcovici, Steaua-Fratelia, Ciarda Rosie prin 
reprezentanţii lor din cadrul Consiliilor Consultative de Cartier, au solicitat în numeroase rânduri  să 
analizăm posibilitatea ca, odată cu realizarea reţelelor de apă şi de canalizare pe străzile cuprinse în 
investiţiile mai sus menţionate (21 străzi), să executăm parţial şi racordurile la canal şi branşamentele 
la apă din conducta principală până la limita de proprietate.  

Conform Ordinului ANRSC nr. 88/2007, articolul 138, alin. 3 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă si de canalizare : « racordul de la cămin spre 
reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, 
indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia ». 

Prin executarea racordurilor parţiale la reţeaua de canalizare  şi a branşamentelor la reţeaua de 
apă într-un mod unitar de către Primăria Municipiului Timişoara, există garanţia executării unor 
lucrări de calitate care va permite o administrare corespunzătoare în viitor de către operatorul 
serviciului de apă-canal,  respectiv SC AQUATIM SA. 

 Lucrările suplimentare presupun realizarea unui număr de 207 branşamente apă, 354 
racorduri la canal, 453 ml reţea de apă şi 682 ml reţea de canal. 

Având în vedere cele mai sus menţionate propunem, aprobarea actualizării devizelor generale 
ale obiectelor de investiţii, astfel:                                                                                                                                  

Denumire obiective de investitii Valoare totala 
 deviz general 

aprobată  
(fara TVA) 

- lei - 

Valoare totala 
deviz general 

actualizată  
(fara TVA)  

- lei - 
Extindere retele canal Fratelia zona Cercului  615.819 717.378
Extindere retele apă canal Mehala zona Mesteacănului 956.775 1.075.743
Extindere retele apă canal Plopi zona M.I.Tănase  951.969 1.011.385
Extindere retele canal Plopi zona Parang 1.212.208 1.404.742
Extinderi retele apă – canal zona Blaşcovici 883.151 1.037.386 
Extindere retele apă - canal Plopi zona Repin 1.243.299 1.734.439
Extindere retele apă - canal Ciarda Rosie zona Cheveresului 873.814 1.289.748
Anexăm alăturat devizele generale actualizate aferente obiectivelor de investiţii mai sus menţionate. 
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