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Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

 

Denumirea obiectivului de investiţii: „ Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, 

comuna Câlnic, jud. Alba“ 

Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT): PT 

Beneficiar (UAT): U.A.T. COMUNA CÂLNIC 

Amplasament: Teritoriul administrativ al UAT Câlnic, intravilan localitatea Deal 

Valoarea totală a investiţiei (lei, inclusiv TVA): 1.564.505,33 lei 

  din care C+M (lei, inclusiv TVA): 1.328.662,22 lei 

Curs BNR lei/euro din data: 4,9145 la 06.08.2021 

Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

(cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA): 1.517.523,61 lei 

Valoare finanţată de UAT: 46.981,72 (lei, inclusiv TVA) 

Alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 

4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii „Anghel Saligny“ 

U.M. Cantitate 

Valoare 

(lei 

inclusiv 

TVA) 

Sursa de apă buc. - - 

Instalaţiile de pompare buc. - - 

Staţia de clorinare a apei buc. - - 

Staţia de tratare a apei buc. - - 

Conductele de aducţiune m - - 

Rezervor de înmagazinare a apei potabile buc. - - 

Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile buc. - - 

Reţelele de distribuţie m 4110 252.133,21 

Branşamente individuale buc. 252 468.733,86 

Alte capacităţi:  

- cămine de vane 

- cămine reductoare de presiune 

- cămine de golire  

 

buc.  

 

6  

3 

8 

 

48.047,26 

11.024,98 

57.206,68 

Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se 

realizează branşamente individuale) 

loc. 355 - 

Total locuitori loc. 355 - 

 

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1321/2021 (euro, fără TVA) 

euro/ 

locuitor 

1250 

Verificare încadrare în standard de cost 

Valoarea totală a investiţiei în euro, inclusiv TVA, raportată la 

numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro, fără TVA) 

euro/ 

locuitor 

753,57 

 
Primar, 

BODEA Lucian Tiberiu 
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