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 Nr.          din 16.06.2022 

 

RAPORT de SPECIALITATE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, 

reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov” - finalizare lucrări de execuție 

 

 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(3) lit.a), alin.(8) lit.a) si b), alin.(10) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, am analizat proiectul de hotărâre nr.  187 /16.06.2022 privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea 

canalizare în comuna Bod – județul Brașov” - finalizare lucrări de execuție. 

 

Având în vedere: 

▪ Prevederile legale, respectiv HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferent/e obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

▪ Prevederile Legii 176/2022 pentru aprobarea OUG 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea PNDL etapa a II-a 

▪ Contractul de lucrări nr. 6590/18.02.2019 încheiat între Comuna Bod și VALDEK IMPEX SRL cu 

valoare inițială totală de 4.770.950,78 lei (fără TVA), așa cum a fost modificat prin acte adiționale 

succesive 

▪ Dispoziția de șantier nr. 05/2021 emisă de proiectantul general HEAT TRANSFER SRL înregistrată la 

Primăria comunei Bod cu nr. 24865/21.10.2021 

▪ Nota de șantier nr. 06/20.12.2021 înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 32968/22.12.2021 

▪ Adresa VALDEK IMPEX SRL nr. 1867/20.12.2021 înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 

32788/20.12.2021 privind finalizarea lucrărilor de execuție 

▪ Act Adițional nr. 7/24.03.2022 la contractul de lucrări încheiat între Comuna Bod și executantul 

VALDEK IMPEX SRL; 

▪ Deviz general actualizat la data de 24.03.2022 pentru obiectivul de investiții  “Construire, extindere, 

reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”. 

 

Luând în considerare prevederile OUG 93/2021, pentru depunerea solicitării de suplimentare a sumelor 

finanțate de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa II  - conform Contract 

de finanțare nr. 835/26.01.2018, înregistrat la Primaria Comunei Bod cu nr. 1047/01.02.2018, în vederea 

realizării și finalizării obiectivului de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea 

canalizare în comuna Bod – județul Brașov”, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici,  

finalizare lucrări de execuție, conform Anexa 1 atașată. 
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Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța sa, 

 

AVIZEZ FAVORABIL 

 

proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

“Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”- finalizare 

lucrări de execuție, conform Anexa 1. 

 

Întocmit, 

Inspector Achiziții 

Maria-Daniela GAVRILOIU 
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 Anexa     la HCL  nr. ........ din ......................................... 

 

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului: 

“Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în  comuna Bod – județul Brașov”. 

 

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

Beneficiarul investiției: Comuna Bod – județul Brașov 

Proiectant: SC HEAT TRANSFER S.R.L. Brașov 

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

sat Colonia Bod. 

2. Indicatori tehnico-economici: 

Valoare totală: 6.117.110,61 lei (TVA inclus) din care: 

C+M:                5.895.156,47 lei (TVA inclus)           

3. Din valoarea totală a investiției, valoarea aferentă lucrărilor ce vor face obiectul finanțării prin 

Programul National de Dezvoltare Locala este: 

Valoare totală:  5.637.684,34 lei (TVA inclus) din care: 

C+M:                5.582.684,34 lei (TVA inclus). 

4. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții: 24 de luni de la semnarea contractului de   

       finanțare. 

5. Capacități: se prevede construirea, extinderea și modernizarea rețelei de canalizare din Colonia Bod 

prin implementarea unui sistem modern de canalizare care funcționează cu presiune negativă (sub 

vacuum). 

Sistemul de canalizare prin vacuum are în componență următoarele: 

▪ cămine de interfață conectate la rețea prin intermediul liniei (arterei) de serviciu (PEID 

De90mm) 

▪ rețeaua (colectoare) de canalizare vacuumatică (inclusiv armături specifice-lifturi ramificaţii Y, 

coturi) alcătuită din artere principale si artere secundare având De 110-160mm; 

▪ stația de vacuum (echipata corespunzător cu rezervor de vacuum, pompe de vacuum, pompe 

de apa uzată, robineți, senzori de nivel și presiune, panou de comanda și control). 

Lungime totala rețea vacuum din polietilenă de înalta densitate PEÎD PE100 SDR17 Pn10, cu acoperire 

protectivă din PP, L =7.090 ml, din care: 

        Dn 90 mm – 1.124 ml      

Dn 110 mm – 2.766 ml;   

Dn 125 mm  – 1.798 ml                             

Dn 160 mm – 1.053 ml  

Lungime totală racorduri gravitaționale din PVC-KG:                                             

PVC-KG Dn 160 mm - 1.758 ml  

Camere vacuum cu supape:           130 buc;        

6. Sursa de finanțate: PNDL + Buget local. 


