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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 

COMUNA MIHALŢ 
 

Localitatea MIHALŢ, str. Principală, nr. 635,  
Cod poştal 517465 tel/fax. 0258/718101,  

E-mail pmihalt@yahoo.com  
                                                    

 Anexă 1 la Proiect de hotărâre nr. 3143/2021 

 

                                                                                                  

                                     INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI   
                                                   pentru obiectivul :  

 ’’MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI, 
PODETE’’ - Tronson 5  

 
 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţii:  
MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, ÎNLOCUIRE PODURI PODEȚE 

ÎN LOCALITATEA MIHALT  - TRONSON 5 
 

2. Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, propuse: 
         In cadrul acestui proiect se vor realiza trotuarele, accesele la proprietăți si se 
vor imbunătății condițiile de colectare și evacuare a apelor pluviale spre emisari siguri 
avand in vedere faptul ca in prezent trotuarele existente sunt degradate sau lipsesc 
circulatia desfasurandu-se pe acostamentele drumului. 
        Sistemul de captare şi evacuare a apelor de suprafaţă este deficitar pe întraga 
lungime a drumului în sensul că pe unele zone şanţurile lipsesc, iar acolo unde există 
nu sunt întreţinute corespunzător pentru a fi eficiente, ele fiind înfundate și 
deteriorate.  
       Accesele la propietati nu sunt realizate corespunzator iar sectiunea de scurgere 
este subdimensionata avand in vedere debitul apei colectate de sant. 

• Situaţia proiectată 
La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale: 

- respectarea temei de proiectare  
- respectarea normelor tehnice in vigoare.  
 
Caracteristici tehnice: 

- Lungime tronson: 440.00m 
- Suprafata pavaj trotuare: 452mp 
- Sant din beton C25/30 tip 1 -h=30cm: 158m 
- Sant beton C25/30 tip 2 - h=45cm:430m 
- Rigola triunghiulara h=0.25m: 71m 
- Sant ranforsat: 44m 
- Suprafata accese: 413mp 
- Nr. Accese 14+8 = 22buc 

 



2 

 

- Suprafata acostamente consolidate:584mp 

• Mutari si protejari instalatii: Nu este cazul. 

• Situatia existenta a retelelor de utilitati: Nu este cazul. 
Caracteristicile descrise mai sus nu sunt obligatorii acestea putând să sufere 
modificari in timpul elaborarii studiilor de teren sau al studiului de fezabilitate 
 

3. Indicatori economici: 
 
 Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

 
TOTAL GENERAL 468.471,21 88.102,42 556.573,63 

 
Din care : C+M 434.026,79 82.465,10 516.491,89 

 
 
 
 

Initiator, 
Primar 

Breaz Flavius 
 
 

 
  


