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ANEXA  la HCL 71/30.04.2020 

 

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului: 

“Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov” 

 

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

Beneficiarul investiției: Comuna Bod – județul Brașov 

Proiectant: SC CADCON SRL 

Amplasament: lucrările ce fac obiectul investiției sunt amplasate în județul Brașov, Comuna Bod, la intrările în comună, 

pe drumurile care fac legătura cu localitățile învecinate. 

2. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

▪ Valoarea totală (fără TVA)  – 117.357,22 lei din care construcții — montaj (C+M), fără TVA — 

86.370,14 lei 

▪ Valoarea totala (TVA inclus) – 137.954,58 Iei din care construcții-montaj (C+M),  (TVA inclus)  - 

102.780,46 lei 

3. Capacități 

Se prevede: realizarea de la zero, a unui concept de semnalizare / signalistică, modern, personalizat, croit special 

pentru localitate și locuitori, un simbol ușor de recunoscut și ușor de reținut. Un adevărat simbol care poate fi preluat 

și dezvoltat de tot ceea ce ține de comunitatea locală și administrația locală.  

Acest scenariu presupune o analiză atentă a istoriei locale, identificarea tuturor simbolurilor și a principalilor 

reprezentanți locali, alegerea unor puncte de interes major în istoria locală, preluarea lor și integrarea acestora într-o 

formă stilizată, în noua propunere. 

Avantajele majore ale acestui scenariu ar fi următoarele:  

▪ Personalizarea vizuală foarte bine conturată  

▪ Realizarea unui totem de signalistică adaptat perfect nevoilor comunității locale și necesităților administrative  

▪ Posibilitatea de etapizare a investiției, în cazul lipsei fondurilor, execuția in 5 amplasamente nefiind 

condiționată de o eventuală dispariție a modelului de totem achiziționat anterior  

▪ Durabilitate în timp, ținând cont de faptul că se analizează o construcție din beton armat, realizată conform 

normativelor și standardelor actuale  

Fiecare totem de signalistică accese rutiere va fi realizat dintr-un corp principal de expunere, din beton-armat, nefinisat, 

brut, având dimensiunile L x l x H: 1,30 x 0,30 x 5,00 m. Fundațiile sunt prevăzute din beton armat. Construcția va fi 

pozată pe un postament de 0,30 m înălțime, având aceleași caracteristici vizuale precum corpul principal de expunere.  

Betonul aparent va fi întreținut permanent cu materiale de sigilare a porilor, astfel încât durata de viață și aspectul să 

se păstreze un timp cât mai îndelungat.  

Toate elementele decorative și informaționale prevăzute a se poza pe corpul principal vor fi realizate din materiale 

durabile, atent confecționate și puse în operă. 

4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni:  14 luni din care 9 luni pentru lucrările 

de construcții. 

5. Sursa de finanțare:  Buget local. 

 

 

                                                                                                                                               Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 


