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ANEXA 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiţiei „Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire 
secundară și principală a Spitalului Municipal Dr.Gheorghe Marinescu - 
Târnăveni” 
 
TITULAR: Spitalul Municipal Dr.Gheorghe Marinescu  
BENEFICIAR: Spitalul Municipal Dr.Gheorghe Marinescu  
AMPLASAMENT: Municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2 
 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA,                                     22.200.980,64 lei  
din care 
Construcții-montaj                                                                        18.879.349,33 lei  
 

Caracteristicile principale ale investiției: 
- Suprafaţă totală teren 96.496,00 mp; 
- Suprafaţă construită totală= 12.094,00 mp; 
- Suprafaţă platforma punct gospodăresc=63,00 mp (6 platforme); 
- Suprafaţă filigorii= 106,50 mp (3 buc); 
- Suprafaţă fântână arteziană=0,50 mp; 
- Suprafaţă destinată circ. Auto (dale vibropresate)=13.766,00 mp, din care: 
        - Suprafaţă.zona amenajată parcări= 2.373,10 mp, compusă din: 
             -parcare principală – 97 locuri de parcare (82 locuri auto, 5 moto și 10 locuri velo) 
             -parcare mică - 32 locuri 
             -parcare existentă păstrată – 6 locuri 
- Suprafaţă desținata circ. Pietonale (dale vibropresate) =13.432,00 mp; 
- Suprafaţă borduri auto prefabricată=617,40 mp; 
- Suprafaţă borduri pitonale prefabricată=421,64 mp; 
- Suprafaţă împrejmuire tip I (principală) =54,61 mp, l= 182,05 ml; 
- Suprafaţă împrejmuire tip II (principală) =13,35 mp, l=44,50 ml; 
- Suprafaţă împrejmuire tip III (secundară)=62,05 mp, l=206,85 ml; 
- Suprafaţă împrejmuire tip IV (secundară)=78,80 mp, l=983,80 ml; 
- Suprafaţă împrejmuire tip V (secundară)=36,55 mp, l=182,75 ml; 
- Suprafaţă împrejmuire tip VI (secundară)=10,85 mp, l=135,55 ml; 
- Suprafaţă spaţiu verde= 57.738,75 mp. 
 
Echipamente și utilaje achiziţionate în cadrul proiectului: 
Stâlpi de iluminat fotovoltaic 60W-69.buc., stâlpi de iluminat 54w-70 buc.,bănci stradale cu 
cadru din metal și şezut din lemn-196 buc., set mobilier de grădină-6 buc., coşuri de gunoi-86 
buc., pubele colectare selectivă-30 buc.,  rastel de biciclete-1 buc., sistem control acces-1 
buc., sistem automatizare poartă auto-2buc., fântână arteziană-1 buc., camera tehnică din 
beton-1 buc., pompa electrică de recirculare-1 buc., sistem de irigaţie-1 buc., arbori și 
arbuşti, rulori de gazon natural și, de asemenea, indicatoare rutiere-110 buc., stație de 
încărcare electrică auto-4 buc., respectiv 3 maşini electrice pentru deplasările efectuate, în 
scop medical și/sau logistic, în curtea interioară a spitalului. 

 

Durata de realizare a lucrării: 12 luni, conform documentației tehnice.   
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: bugetul Județului Mureș și din orice surse alternative 
(fonduri europene/guvernamentale) legal constituite. 
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