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                                                                                         Anexa 1  la HCL  nr. 90 din 27.05.2021 

  

  

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului: 

“Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie” 

 

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

2. Beneficiarul investiției: Comuna Bod – județul Brașov 

3. Proiectant general la etapa Studiu de Fezabilitate: SOMARCO SRL,  cu sediul în jud. Brașov, comuna 

Bod, str. Gării nr. 603, CUI RO1115211, reprezentată legal prin dl. Marian GĂNCILĂ – administrator, 

conform contract de prestări servicii nr. 89/22135/16.09.2019. 

4. Amplasament: Amplasamentul pentru reconstrucție zone verzi este situat in intravilanul comunei Bod, 

sat Colonia Bod în suprafață aproximativă de 33.570 mp, proprietatea publică a comunei BOD. 

5. Indicatori tehnico-economici: 

5.1. Indicatori financiari: 

▪ Valoarea totală a investiției (fără TVA) – 4.460.957,46 lei 

o din care C+M (fără TVA) – 3.012.796,09 lei. 

▪ Valoarea totală a investiției (cu TVA) – 5.301.292,64 lei,  

o din care C+M (cu TVA) – 3.585.227,35 lei. 

 

5.2. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să 

indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 

Suprafața totală afectată de lucrări:               33570 m2 

Suprafața totală pavaj pentru trotuare alei:     8114 m2 

Suprafața totală asfalt BA8 (de 5 si 4 cm)  

pista de biciclete si anumite zone din parcuri: 4746 m2 

Suprafața totală tartan:                                    1091 m2 

Suprafața totală gazon:                                  18862 m2 

Prin implementarea proiectului “Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie”  se vor realiza: 

▪ 11 parcuri (de relaxare, joacă copii, sport, skate, amfiteatru) în suprafață totală aproximativă de 

12.700 mp 

▪ Amenajare zonă stație autobuz în suprafață aproximativă de 2.200 mp 

▪ Amenajări peisagistice în suprafață aproximativă de 10.200 mp 

▪ Alei pietonale de acces și piste de biciclete în suprafață aproximativă de 8.700 mp 
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Se vor monta aproximativ 267 elemente de mobilier urban, se vor planta aproximativ 371 de arbori 

și arbuști de talie mare și aproximativ 2384 de arbuști, subarbuști și plante ierboase și 18.862 mp 

suprafață gazon. 

 

5.3. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul 

și ținta fiecărui obiectiv de investiții: 

• indicator socio-economic: min. 2500 beneficiari direcţi/an; 

• indicator de rezultat operare: VAN număr locuitori - 2500 beneficiari/an pentru perioada 

de referință. 

 

 

 

5.4. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:  

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții  durata estimată de execuție este de 7 

luni după semnarea contractului de execuție, durata de realizare a investiției este de 10 luni.  

 

6. Sursa de finanțare:  

6.1. Programul Operațional Regional 2021-2027 Regiunea Centru – România, Obiectiv “O Europa mai 

verde”, Obiectiv specific Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării  

6.2. Buget local pentru cheltuieli neeligibile. 

 

 

 


