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ANEXA  

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai investiţiei „Schimbare rețea de canalizare din incinta Spitalului Municipal 

Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni” 

TITULAR: Județul Mureș, prin Consiliul Judeţean Mureş  

BENEFICIAR: Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”  

AMPLASAMENT: Municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2 

CAPACITĂȚI: 

- Rețea de canalizare menajeră nouă L=1235 m, realizată din tuburi PVC KG SN4, 

cu diametrul nominal cuprins între Dn=110 mm și Dn=250 mm. 

- 58 cămine din beton precomprimat 2,5 x 2,5 x 2,0 m, cu diametrul interior la 

bază Di=1000 mm și înălțimea medie H=1400 mm. 

- Reţeaua de apă pluvială nouă L=3172 m, realizată din tuburi PVC KG SN4 cu 

diametrul nominal cuprins intre Dn=160 mm si Dn=500 mm.  

- 166 de cămine pentru colectarea şi transportul apelor pluviale provenite de pe 

șarpantele clădirilor și a platformelor drumului din incintă. 

- 87 de guri de scurgere cu dimensiui Dn=500x500mm pentru captarea apei 

meteorice de pe alei și drumuri. 

- 1 bazin 2000 x 1740 mm din polipropilenă (PP) pentru instalația de dezinfecție 

a apelor uzate cu hipoclorit, cu cămin D=950 mm, H=500 mm, masa G=200 kg.  

- 1 Separator de grăsimi cu volum camera degresare V=7,2 m³, debit Q=30 l/sec. 

- 1 Stație de preepurare a apelor uzate, care va prelucra zilnic un debit mediu    

Q mediu=100 m³apă/zi, până la un debit Q max=190 m³apă/zi. 

- 1 Separator de hidrocarburi cu debit mediu Q=150 l/sec. și volum total separator 

V=60 m³ (30 m³ separator și 30 m³ trapa nămol deznisipator).  

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

-  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA        4.672.877 lei  

din care  

- Construcții-montaj (C+M)             3.143.927 lei 

Durata de implementare a proiectului este 24 luni, din care durata de execuție a 

lucrărilor este de 18 luni, iar restul de 6 luni includ activități legate de 

organizarea și derularea procedurilor de achiziții servicii de consultanță, achiziții 

de lucrări, dirigenție de șantier, servicii/produse de promovare și publicitate, 

prestarea serviciilor/livrarea materialelor publicitare, conform graficului întocmit 

de proiectant.  

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: buget local 

DIRECTOR  EXECUTIV       

ing. Márton Katalin 
Întocmit: ing. Tămaș Teofil  
Verificat: şef serviciu ing. Pătran Carmen 
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