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     Anexa 1  la HCL  nr. ........... din ......................................... 

 

 

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului: 

“Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod - județul Brașov – etapa 

II”  

 

 

 

1. Ordonator principal de credite: Sergiu ARSENE – PRIMAR al Comunei Bod 

Beneficiarul investiției: Comuna Bod – județul Brașov 

Proiectant: SC MEP DESIGN S.R.L. Brașov 

Amplasament: Lucrările ce fac obiectul investiției sunt amplasate în județul Brașov, comuna Bod.  

 

2. Indicatori tehnico-economici: 

Valoare totală:  10.819.387,53  lei (TVA inclus) / 9.105.168,40 lei (fără TVA) din care: 

C+M:                    8.975.025,21 lei (TVA inclus)  / 7.542.037,99 lei (fără TVA) 

         

3. Durata de realizare a investiției: 36 luni din care 31 luni pentru lucrările de construcție.  

 

4. Capacități - se prevede realizarea unui sistem de iluminat nou compus din rețele de alimentare 

subterane, stâlpi metalici, aparat de iluminat cu tehnologie LED, separarea iluminatului public de 

rețelele furnizorului de energie prin amplasarea de puncte de aprindere în afara posturilor de 

transformare. 

 

Soluția aleasă constă în amplasarea pe marginea drumurilor publice a unui număr de 1245 puncte 

luminoase împărțite astfel: 

 

Obiectul 1 – sat Bod 

- 30,06 km de rețea de drumuri publice iluminate 

- 1097 de aparate de iluminat cu surse LED echipate cu module de telegestiune 

- 1074 de stâlpi metalici zincați cu decupaje tehnologice prevăzute cu ușă de vizitare având 

înălțimea utilă între 6 și 8m 

- 1074 confecții metalice-console pentru montarea aparatului de iluminat 

- Cabluri armate de alimentare 

- Priză de pământ 

- 14 puncte de aprindere 

- 55 cutii electrice. 

 

Total cheltuieli pentru investiția de bază: 7.107.689,15 lei (fără TVA) 

     8.458.150,09 lei (TVA inclus). 
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Obiectul 2 – Comuna Bod – Colonia Bod completare 

- 1,51 km de rețea de drumuri publice iluminate 

- 86 de aparate de iluminat cu surse LED echipate cu module de telegestiune 

- 75 de stâlpi metalici zincați cu decupaje tehnologice prevăzute cu ușă de vizitare având 

înălțimea utilă între 4 și 9 m 

- 40 confecții metalice-console pentru montarea aparatului de iluminat 

- Cabluri armate de alimentare 

- Priză de pământ. 

 

Total cheltuieli pentru investiția de bază:  485.623,33 lei (fără TVA) 

       577.891,76 lei (TVA inclus). 

 

Obiectul 3 – sat Colonia Bod – str. Lalelelor 

- 2,17 km de rețea de drumuri publice iluminate 

- 82 de aparate de iluminat cu surse LED echipate cu module de telegestiune 

- 75 de stâlpi metalici zincați cu decupaje tehnologice prevăzute cu ușă de vizitare având 

înălțimea utilă între 6 și 8m 

- 75 confecții metalice-console pentru montarea aparatului de iluminat 

- Cabluri armate de alimentare 

- Priză de pământ 

- 1 puncte de aprindere 

- 2 cutii electrice. 

 

Total cheltuieli pentru investiția de bază:  427.645,28 lei (fără TVA) 

       508.897,89 lei (TVA inclus). 

 

 

5. Sursa de finanțare: Buget local. 


