ANEXA Nr. 1 la Proiect HCL nr. 10.975 din 14.11.2022
Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii
Denumirea obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri în comuna Fratautii Noi, judetul Suceava”
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)

D.A.L.I.

Beneficiar (UAT)

Frătăuții Noi, jud.
Suceava

Amplasament

Comuna Frătăuții
Noi, jud. Suceava

Valoarea totală a investiţiei (lei, inclusiv TVA)

12.048.411,92

din care C+M (lei, inclusiv TVA)

11.048.411.58

Curs BNR lei/euro din data 14.11.2022

4.8982

Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
(cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)

11.505.576,76

Valoare finanţată de UAT FRĂTĂUȚII NOI (lei, inclusiv TVA)

542.835,16

Drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri
judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul
localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1)
lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny",
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2022

U.M.

Valoare
Cantitate (lei, inclusiv
TVA)

Lungime drum - terasamente

m

5800

1.512.498,92

Lungime drum - strat fundaţie

m

5800

1.258.079,90

Lungime drum - strat de bază

m

-

-

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră

m

5800

4.444.650,00

Lăţime parte carosabilă

m

var. 4.00
m – 5.50
m

Nu este
cazul.

Şanţuri/Rigole

m

8829

3,009,766.00

Trotuare

m

-

-

Lucrări de consolidare

m

-

.-

Poduri (număr/lungime totală)

buc./m

-

-

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)

buc./m

-

-

-

-

Alte capacităţi . . . . . . . . . .

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi administraţiei nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor
de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.

330.000,000

a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" (euro,
fără TVA)
Verificare încadrare în standard de cost
Valoarea totală a investiţiei cu standard de cost, raportată la km drum
(euro, fără TVA)

243.677,34

Primar,
OLARI George
Semnătura . . . . . . . . . .

INIȚIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT, SECRETAR GENERAL
COMUNĂ,

OLARI George

Oltea-Rodica MOISUC

Vizat CFP,
Mircea GUȚĂ

