
 
                                                                                                                                  Anexă 

(Anexa nr. II/1 la Hotărârea Guvernului  nr.1417/2009) 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 

„Amenajare  râu Someşul Mic în municipiul Cluj - Napoca, judeţul Cluj” 

 

TITULAR:                Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

BENEFICIAR:         Administraţia  Naţionalǎ “Apele Române” – Administraţia Bazinală de  

                                    Apă  Someş -Tisa  

AMPLASAMENT:  pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj Napoca, județul Cluj.                                                                      

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                               mii lei                    174.807*)          

din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                     147.564 

(în preţuri valabile la 31.05.2013; 1 Euro=4,3320 lei) 

    din care: 

- Valoarea totalǎ a investiţiei - rest de executat                           mii lei                      155.941*)     

din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                      132.396 

(în preţuri valabile la 31.05.2013; 1 Euro=4,3320 lei) 

 

din care: 

-Valoarea totalǎ a investiţiei – POS Mediu                                     mii lei                        55.414*)     

din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                        46.655 

(în preţuri valabile la 31.05.2013; 1 Euro=4,3320 lei) 

 

Eşalonarea investiției - rest de executat 

Anul I             INV                                                                             mii lei                       45.000 

                       C+M                                                                           mii lei                       37.400 

Anul II            INV                                                                            mii lei                       38.500 

                       C+M                                                                           mii lei                       32.000 

Anul III           INV                                                                           mii lei                       25.600 

                       C+M                                                                           mii lei                       21.300 

Anul IV          INV                                                                            mii lei                       25.600 

                       C+M                                                                          mii lei                       21.300 

Anul  V          INV                                                                            mii lei                       21.241 

                       C+M                                                                          mii lei                       20.396 

 

-Capacităţi  TOTAL:      

- regularizare albie râu Someşul Mic                    km                               20,55  

- îndiguire incintă aeroport                     km                                7,90  

- regularizare afluenţi                      km                              14,80 
 

din care:  

Capacităţi  - rest de executat                       

            - regularizare albie râu Someşul Mic                    km                              7,35 

- îndiguire incintă aeroport                     km                              7,90  

- regularizare afluenţi                      km                            14,80 
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din care:  

Capacităţi  - POS Mediu             

 

- regularizare albie râu Someşul Mic                    km                              4,10 

- îndiguire incintă aeroport                     km                              4,55  

- regularizare afluenţi                      km                              3,85 
 

 

 

 

- Durata de realizare a investiţiei  -rest de executat                           luni                                  60 

 

FACTORI DE RISC 

 

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 

1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

FINANŢAREA INVESTIŢIEI 

Finanţarea obiectivului de investiţii  se face  din fonduri externe nerambursabile din Programul 

POS Mediu - Axa prioritară 5, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte 

surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

________________________________ 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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