ANEXA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”

TITULAR: Spitalul Clinic Județean Mureș
BENEFICIAR: Spitalul Clinic Județean Mureș
AMPLASAMENT: Municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.24-26
CAPACITĂȚI:
- Amenajarea unui număr total de 84 de parcări pentru autoturisme, din
care 5 parcări pentru persoane cu dizabilități, având structura: 8 cm
pavele ecologice autoblocante, 3 cm strat de nisip,15 cm strat din piatră
spartă amestec optimal, 20 cm strat de balast nisipos, 10 cm strat de
forma din balast nisipos.
- Amenajarea platformei pentru staționarea ambulanței având suprafața de
3,3*8m.
- Amenajarea rampelor de acces pentru persoane cu dizabilități în incinta
spitalului.
- Amenajarea drumurilor de incintă având structura: 4 cm strat de uzură din
beton asfaltic BA16, 6 cm strat de legătură din BAD 22,4, 20 cm piatră
spartă amestec optimal, 20 cm balast nisipos, 15 cm strat de formă din
balast nisipos.
- Amenajarea trotuarelor pietonale încadrate cu borduri prefabricate, care
permit accesul la spațiile amenajate și la clădirile existente în curtea
spitalului, având structura: 6 cm pavele autoblocante, 3 cm strat de nisip,
12 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici, 20 cm
strat de balast.
- Amenajarea spațiilor verzi cu o suprafață de 865 mp, prin așternerea unui
strat de pământ de 20cm grosime și înierbat, prin plantarea de 35 de
copaci și a arbustilor decorativi.
- Realizarea unui sistem de irigare cu aspensoare telescopice, care va fi
conectat la rețeaua de apă existent pe amplasament.
- Realizarea unui sistem de control al accesului, cu bariera automată pentru
cadrele medicale și vizitatori.
- Realizarea rețelei de canalizare pluvială prin tuburi PVC SN4-8 în incinta
platformei, montarea gurilor de scurgere (9 buc), racordată la rețea de
canalizare existentă. Pe zona parcărilor, s-a prevăzut o rigolă tip scafă
care colectează și conduce apa pluvială la gurile de scurgere nou
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proiectate. Pe drumul de incintă Ax4, s-a prevăzut o rigolă carosabilă tip
U300, care coleteză apa pluvială din zona drumului și a parcărilor.
Realizarea instalației de iluminat exterior prin amplasarea stâlpilor de
iluminat cu LED - 21 buc, astfel încât să asigure un nivel de iluminare
adecvat pe timp de noapte.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
din care
- Construcții-montaj (C+M)

1.739.711lei
1.369.282 lei

Durata de implementare a proiectului este 6 luni conform graficului întocmit de
proiectant, din care 3 luni proiectare și 3 luni este durata de execuție a lucrărilor.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Ene Gabriela
Verificat: şef serviciu ing. Pătran Carmen
2 ex

2/2

