




ANEXA Nr.....1  la HCLNr.  . .26. . din 13.04.2020 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  ACTUALIZATI Al 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: 

 „POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  IN  SAT  VALENI, COMUNA  PADURENI, JUDETUL  

VASLUI " 

BENEFICIAR :     COMUNA  PADURENI JUDEŢUL VASLUI;  

AMPLASAMENT : INTRAVILANUL COMUNEI  PADURENI JUDEŢUL     

                                   VASLUI; 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI 2020 

 

         Valoarea totala a investitiei = 1.125.971,0  lei  cu Tva  

 

947.649,63   lei (203.423,77  euro), fără T.V.A. 
1.125.971,0  lei (241.702,48 euro), inclusiv T.V.A. 
1 euro=4,6585  lei curs BCE din  01.01.2018 

  
 din care C+M:     828.743,45  lei (177.899,21   euro), fără T.V.A. 

   986.205,0 lei (211.700,05 euro), inclusiv T.V.A. 
Sursa de finanţare - total de finantat = 1.125.971,0  lei (cu TVA) din care : 

 FEADR = 465.850,0  ( lei fara  TVA ) echivalent a 100000 euro şi tva aferent de 19%- respectiv 
88.511,50  lei echivalent a 19000 euro. 
 buget local     =    481.799,63  ( lei fara TVA) echivalent a 103.423,77  euro si tva aferent  de 19 
% - respectiv 91.541,92 lei  echivalent a 19.650,51 euro 
 
Caracteristici principale ale podului propus în punctul Pascal: 

•       lungime totală pod: 38,46 m; 
•       lăţime pod: 5,70 m (lx3,50m(carosabil)+0,50+1,70m(trotuar)); 
•       deschideri: 1x5,14m; 
•       Structura metalica din otel ondulat, MultiPlate VM17 D=5.14m, H=4,04m; 
•       cotă linie roşie - ax pod proiectat: 132,23 m; 
•       cotă intrados pod proiectat în ax: 127,95 m; 
•       cotă nivel debit Q1%: 127,95 m; 
•       înălţime de liberă trecere minimă: 1,00 m; 
•       rampe de acces pe pod, având lungimea totală de cca 16,75 m. 
  
 Caracteristici principale ale podeţului propus în punctul Botez: 
•       lungime totală pod: 35,17 m; 
•       lăţime pod: 6,00 m (1x3,50m(carosabil)+0,20+1,50m(trotuar)+2x0.40(timpane)); 
•       deschideri: 1x3,72m; 
•       Structura metalica din otel ondulat, MultiPlate VM9 D=3.72m, H=2,43m; 
•       cotă linie roşie - ax pod proiectat: 112,02 m; 
•       cotă intrados pod proiectat în ax: 110,49 m; 
•       cotă nivel debit Q1%: 109,74 m; 
•       înălţime de liberă trecere minimă: 0,75 m; 
•       rampe de acces pe pod, având lungimea totală de cca 26,84 m. 
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