ANEXA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai investiției ”Construire remiza PSI – faza SF”

TITULAR:Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu Mureș
BENEFICIAR:Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu Mureș
INVESTITOR:Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu Mureș
AMPLASAMENT: Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, Loc. Vidrasău, Șoseaua Târgu
Mureș - Luduș, Km 14.5, Judeţul Mureș

CAPACITĂȚI:
- 1 construcție stație de pompieri remiză PSI categoria 8, regim de înalțime
P+1E,având suprafața construită desfășurată =1394,92 mp și suprafața utilă = 860,38
mp, P.O.T. propus = 0.66 %, C.U.T. propus = 0.014;
- Garaj pentru minim 3 autospeciale de stins incendii, 1 autospecială SMURD,
1 autovehicul de intervenţie, precum şi pentru operaţiuni mici de întreţinere;
- 1 platformă betonată și iluminată în fața remizei;
- 1cazan mural pe gaz, î ncondensație, de apă caldă, cu capacitatea utilă 160 kW la
temperaturile de 80/60⁰C, 50/30⁰C dotat cu automatizare, cu 1 tablou frontal și 1
coș evacuare gaze arse;
- 4 vase de expansiune, închise cu membrană interschimbabilă;
- 1 boiler preparare continuă de apă caldă menajeră, capacitatea 300 L;
- 1 tablou de forțăși automatizare pentru centrala termică (TECT);
- 1 centrală de tratare aer proaspăt;
- 1 sistem de răcire tip VRV, incluzând 8 buc. unități interioare cu putere frigorifică
totală medie 120000 BTU + unitate exterioară;
- 2 aeroterme cu putere termică 24 kW și 1 aerotermă cu putere termică 16 kW;
- 1 sistem panouri solare pentru preparare ACM, inclusiv 1 modul de pompare, 1 vas de
expansiune, automatizare și sistem de protecție la supraîncălzire;
- 1 ansamblu sistem de stingere cu gaz inert în garaje și spațiile cu risc mare de
incendiu, pentru stingere, răcire și protecție la reaprindere;
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- 3 TV Smart LED, diagonala min.102 – 138 cm;
-4 laptop performant, licențe software incluse pentru sistem de operare, pachet
office, antivirus;
- 2 multifuncționale wirelless, laser color format A4, inclusiv 4 seturi tonere;
- 1 set echipamente sala de forță, piese mobilier diverse pentru birouri, sala de mese,
dormitoare, holuri.
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:
- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
din care
- Construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA

9.239.974,61 lei
6.960.258,62lei

Durata de implementare a obiectivului de investiții este 24 de luni,din care durata de
execuție estimată a lucrărilor este de 15 luni, iar restul de 9 luni includ activități
legate de realizarea serviciilor de proiectare, verificare și recepție a proiectului
tehnic, obținerea autorizației de construire, conform graficului întocmit de
proiectantul SC TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL București.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:bugetul local al Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Tămaș Teofil
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Verificat: şef serviciu ing. Pătran Carmen
2 ex
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