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Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt
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HOTĂRÂRE
referitor la modificarea documentatiei tehnico-economice- faza DALIsi a indicatorilor tehnico-

economici in vederea realizarii investitiei pentru obiectivul” Cresterea eficientei energetice a Scolii
Gimnaziale nr.3, str.Crinilor nr.1, oras Bals, jud.Olt”,cod SMIS 127291

Consiliul Local Balș întrunit in şedinţa ordinara în data de 30.01.2020 prin Dispoziţia
Primarului Oraşului Balş nr.124/20.01.2020, legal constituit,

Luand act de:
- referatul de aprobare al Primarului orasului Bals- nr.1876/29.01.2020;
-raportul compartimentului de specialitate —nr.1878/29.01.2020;
-HCL Bals nr.76/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza DALIsi a
indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei pentru obiectivul” Cresterea eficientei
energetice a Scolii Gimnaziale nr.3, str.Crinilor nr.1, oras Bals, jud.Olt”,cod SMIS 127291;
-Programul Operational Regional 2014-2020;
-Ghidul solicitantului- Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute
de carbon,Prioritatea de investitii 3.1 — Sprijinirea eficientei energetice,a gestionarii inteligente a
energieisi a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructuri publice,inclusiv in cladirile
publice si in sectorul locuintelor,Operatiunea B — Cladiri publice;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil;
Avand in vedere prevederile:
-ari, 44 , alin. (1) din legea 273/2006 privind finanţele publice locale;-H.G. nr.907/2016 cu privire la etapele de elaborare si conţinutul -cadru al documentaţiei
tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsurifiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
- art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(2) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul
administrativ
Adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba modificarea documentatiei tehnico-economice- faza DALI si indicatorii
tehnico-economici in vederea realizarii investitiei pentru obiectivul” Cresterea eficientei



energetice a Scolii Gimnaziale nr.3, str.Crinilor nr.1, oras Bals, jud.Olt”,cod SMIS 127291,
conform anexei la prezenta hotarare.
Art, 2. — Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului
Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Statie George __——

MA Za „IN——'q N

— bi Avizat pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,

Jr.Dinu Constantin

Bals 30.01.2020
Nr.10
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi)



Obiectiv:„Cresterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale nr.3,str. Crinilor nr.1 „oras Balis,jud.olt
Adresa : strada Crinilor, nr. 4

Anexa la HCL

Î. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

„» CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE NR.3,STR. CRINILOR NR.1,ORAS BALS,JUDETUL OLT”
1.2.  Ordonator principal de credite/investitor:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA, ORAS BALS

1.3.  Ordonator de credite (secundar/terţiar):

Nu este cazul.

1.4.  Beneficiarul investiţiei:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA,ORAS BALS

1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate:

SC MANSAN SRL Siatina,judetul Olt
Str. Zmeurei, nr.6, bl. 11C, sc. B, ap.3, Slatina — Olt

2. SCURT ISTORIC AL SCOLII SI DATE INTRODUCTIVE
Orasul Bals este situat in partea de vest a judetului Olt si se intinde pe o suprafata de 37km?, de o parte si de alta a cursului mijlociu a raului Oltet, important afluental Oltului, ce ilsegmenteaza in doua parti egale. Orasul se invecineaza : la est cu comunele Bobicesti siBirza, la vest cu judetul Dolj, la nord cu comuna Oboga si la sud cu comuna Voineasa.
Cercetarile arheologice efectuate pe raza orasului Bals, au scos la iveala dovezi careatesta locuirea acestor meleaguri din cele mai vechi timpuri. La recensamantul populatiei dinanul 2002, orasul Bals numara peste 21.000 de locuitori, orasul propriu-zis avand peste19.000.

Orasul Bals beneficiaza de o amplasare geografica care faciliteaza turismul, cuobiective turistice ca Padurea Sarului, Manastirea Mainesti, etc. Spre deosebire de multe alte



orase de provincie, orasul Bals are o economie activa, sustinuta de o industrie bazata peproductie, in domeniul industriei constructiilor de masini, in continua dezvoltare prinamplasarea pe teritoriul orasului a unor subunitati ale marilor concerne cum ar fi uzinele Ford.
„Orasul Bals este strabatut dela vest la est de drumul european E 574 Craiova - Pitestila 20 km de Craiova si 30 km de Slatinasi are Gara la calea ferata Craiova - Slatina - Pitesti —Bucuresti.

Amplasamentul destinat prezentului proiect este situatin intravilanul orasului Bals, ZonaCorbeni - Romana. Terenul, in suprafata totala de 5820,00 mp, fiind in posesia beneficiarului,conform actelor anexate.
La comanda beneficiarului s-a solicitat întocmirea documentaţiei tehnice, faza expertizatehnica,studiu energetic si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI)in vederearealizării unei. imagini obiective asupra stării si a potenţialului obiectivului construit- Scoalagimnaziala nr. 3,str. Crinilor nr.1.

Clădirea momentan nu are nici un sistem de termoizolare, nici la nivelul pereţilor sau al soclului,nici la nivelul pardoselilor si nici la nivelul invelitorii
Prezenta documentatie prezinta masuri de imbunatatire a dezvoltarii infrastructurii scolare siimplicit imbunatatirea performantei energetice a constructiei existente.

Proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si decrestere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamenteachizitionate.

Implementarea masurilor de eficienta energetica a cladirii survine din necesitateaimbunatatirii conditiilor de viata ale copiilor si cadrelor didactice care frecventeaza acest imobil,prin:

imbunatatirea conditiilor de confort termic interior;

+ reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;

+ reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
+ reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energieconducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu StrategiaEuropa 2020.

3.CARACTERISTICI TEHNICE ALE CONSTRUCTIILOR STUDIATE:
Prezenta documentatie prezinta masuri de imbunatatire a performantei energetice a uneiconstructii existente pe acelasi amplasament avand numerele cadastrale 52463 — C1
Cladirea Corp C1 cu o arhitectura deosebita are o forma in plan regulataiar ca regim deinaltime este parter , sub forma aprox. de L, cu dimensiunile maximale : 41,60x40,00m.Suprafata construita a cladirii este de635 mp , suprafata desfasurata acladirii estede635 mpsi suprafata utila este de514,68 mp.Din informatiile primite de la beneficiar anul



construirii cladirii este 1970.Cladirea Corp C1 care are drept destinate -scoala nu are modificaristructurale si deci nu este necesara o reevaluare a actiunilor aplicate constructiei. Funcţiunileclădirii studiate se desfăşoară pe un nivelP.
Clădirea momentan nu are nici un sistem de termoizolare, nici la nivelul pereţilor sau alsoclului, nicila nivelul pardoselilor si nicila nivelul planseelor. Constructia studiata este realizatadin zidarie de caramida necofinata , cu plansee din lemn.
Constructia studiata arein prezent un aspect deteriorat, finisajele exterioare fiind in mareparte deterioritate, iar materialele folosite in realizarea acestor finisaje depasindu-si perioada deviata. Acoperisul este de tip sarpanta cu elemente structurale din lemn,astereala dinlemn,invelitoare din tabia la care s-a deteriorat invelitoarea si astereala facand loc infiltratiilor dinprecipitatii. Nu exista instalatii termice, instalatii sanitare instalatiile electrice existente suntdeteriorate.
Valoareade inventara construcţiei este de 1.266.697 ,46iei.

4.CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA SI A RAPORTULUI DE AUDITENERGETIC
Investiţia propusă urmăreşte reabilitarea termică a unei clădiri prin izolarea termică aelementelor de constructie verticale opace,vitrate si a placilor pe sol si terasa în vedereareducerii consumurilor de energie din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gazecuefect de seră, astfel încât consumul anual de energie primara 240% fata de consumul initial.Concluziile Expertizei tehnice

Cladirea Corp C1

Conform codului de proiectare seismică pentru clădiri P100-1/2013:
- clădirea are ca destinaţie principală Scoala astfel construcția este incadrată în clasa a III- ade importanţă și de expunere la cutremur, în categoria clădirilor de tip curent, care nu aparțincelorialte categorii, la care factorul de importanță este: YI = 1,0 (conf. tab. 4.2);
- amplasamentul se găseşte în zona cu valoarea accelerației de vârf a terenului ag = 0,20gpentru cutremure cu intervalul mediu de recurenţă de 225 ani;

* Categoria de importantă conform H.G. 766 /1997 este „C”este in pericol si nu sunt necesare lucrări de consolidare/reparaţii care condiţioneazăexecutarea proiectului.
În condițiile respectării proiectului tehnic și a măsurilor prevăzute, se poate afirma căintervențiile privind reabilitarea termicăa cladirii nu afectează rezistenţași stabilitateaconstrucției existente, fiind asigurateși in viitor condițiile de satisfacere a exigentelor esențialede rezistențăși stabilitate la sarcinile statice și seismice în domeniul A1. În urma realizăriilucrărilor de intervenție, clădirea nu va prezenta pericol în exploatare.
Gradul de asigurare la acţiuni seismice cat şi clasa derisc seismic în care se încadreazăconstrucţia nu se vor modifica în urma intervențiilor propuse.



RECOMANDARI generale
Dinpunctdevederealîncărcărilorsuplimentareadusepestructurideplacareacu

termoizolaţii,acestea sunt neglijabile şinu este necesară luarea unormăsuri suplimentare.
Se vor reface/reabilita toate instalațiile degradate.

Toatelucrăriledereparaţiișirefacerefinisajevorfiexecutateîngrijit fărăproducereade şocuri sauvibrații, care să afecteze structura construcțiilorexistente.
Toatelucrărilesevorexecutapebazaunuiproiecttehnic,cudetaliideexecuţieîntocmitde

cătreuninginerconstructor,verificatconformlegislaţieiînvigoareşicuavizulexpertului tehnic.
Elementeledecorativecutendințadedesprindereînraportcustratulsuportsevordesfaceînîntregim

eșisevorînlocui.

Zoneleîncaretencuialaaretendințadeexfolierettencuiala,caramidaaparente, etc)sevorcurataîna
dâncimepanalastratulsuporișiîn

planpanalastratulbun,înzoneledislocatesevorexecutatencuielipentruaasiguraplaneitateaperete
luiînvedereamontării termoizolaţiei.

Toatespargerilecaresuntnecesarepentruînlocuiretâmplăriesevorfaceîngriji,fărăutilaje
mecanicegreleşifărăaintroduceînstructurăşocurisauvibraţii,decupajelesevorfaceprin

taierecuechipamentspecific.

Sevorexecutareparațiialetrotuarelordinjuruiclădiriiastfelincâtsăseasigureopantă
minimădescurgereaapelorcătreexteriorulfundaţiilor.Totodatădacăestenecesarsevor

realizalucrăridereparațiialesistemuluidecolectarealapelorpluviale burianeșijgheaburi şi se vaaveaîn vedere la noulsistem ca apa sănu fie deversata lângă fundaţiile construcţiei.
Se vor reabilita zonele cu mucegai și umiditateprin înlăturarea mucegaiului,uscarea zidăriei.Se vortăia arborii care se află la o distanță maimică de 2 m față de clădire.
Pentru a executa lucrărileîn condiţii de siguranţă, se vor respecta următoarele măsuri:

. serecomandadotareașantieruluicufoliișiprelateastfelîncâtînurmadesfaceriiacoperișuluisa se poatăproteja clădireaîn cazde precipitații abundente;. acoperișulexistent,împreunăcuparapețiișipereţiidecărămidăsevordesfaceînîntregime
pana la planșeul peste parter;

e seva desfaceînîntregimeplanșeulpesteparterexistent:
. lucrărilededemolareşidemontaresevorfaceîngrijit,fărăutilajemecanicegreleşi fără aintroduceîn structură şocuri sau vibrații;
. sevorfacemoxdificărileinterioarepropuseprinproiect(recompartimentăriinterioare,

modificăride goluri înpereți,etc.);
. vainvestigastareatehnicăabuiandrugilorexistenți,dacăseconstatăcăaceștiasunt

degradați sau sunt alcătuiți din material lemnos se vor înlocui cu buiandrugi
prefabricaţisaudinbetonmonolit,rezemareabuiandrugilorpezidăriadecărămidăse

vafacepeolungimedeminim40[cm];

. pestetoțiperețiicugrosimeadecelpuțin25sevaturnaorețeacontinuadecenturi



dinbetonarmatșiapoiseva refaceplanșeulpesteparter șișarpanta;e toate elementele de lemnse vorproteja ignifug,anticarii,antimucegai şi se vaelaboraun program de urmărire în timp cuinvestigaţiişi protecţii periodice;. lucrăriledetermoizolarevorrespectaspecificaţiileproducătoruluişidetaliitetipdin
literaturadespecialitate;

+  sevarespectalegislațiaîn vigoarecuprivirela sănătateașisecuritateamuncii.

Concluziile conform Raportului de Audit Energetic
In urma analizei energetice si a vizitei la fata locului s-au propus masuri ce vor măriperformanţa energetică a cladirii şi care vor conducela reducerea consumului de energie.
Măsurile de reabilitare propuse în vederea creșterii eficienței energetice și a confortuluitermic se referă la izolarea termică a elementelor opace ale anvelopei (pereţi exteriori,placa pe sol și planșeu sub pod, tâmplărie exterioară), la reabilitarea instalaţiilor deîncălzire, acm, iluminat prin instalarea/schimbarea acestora.
S-au dimensionat grosimile straturilor termoizolatoare astfel încât să fie respectate atâtcerințele legate de confortul termic și economia de energie cât și criteriul de satisfacere aexigenţei de performanţă termoenergetică globală.
Se recomandă:
1. Montarea de elemente de reglaj termic si hidraulic la toate corpurile statice ce vorfimontate/schimbate;
2. Montarea de sisteme de inchidere automatăla toate uşile de intrare în cladire;
3. Montarea de senzori de prezenţăpentru instalatia de iluminat în zonele în care existatrafic intermitent (holuri) în vederea limitari consumului de energie electrica:
4. Montareaîn grupurile sanitare de armaturi cu celule foto pentrulimitarea consumuluide apa rece/apa calda.

Cladirea reală are o nota energetica N=20, iar clasa energetica este F. Indicele de emisiiechivalent este de 16.53kg CO-/m?an.Analizaenergetică prezentată în tabelul 1 pune înevidenţă performanţele diferitelor soluţii de reabilitare. Astfel:
*Varianta de reabilitareV1 (P1=S1+S2+S3) — pachet complet de măsuri
- ducela o economie de energie de 366166.75kKWh/an adicăde 87.67%.Rezultăunindice de emisii echivalent de 2.02 kg COz/m?an, clasa de energie A şi o notăenergetică egală cu 100.

Aceasta soluţie implică un cost relativ mare al investiţiei,dar aduce o economiesemnificativă de energie şi îmbunătăţeşte confortul termic interior. În acelaşiTimp,soluţiaaduce îmbunătăţiri performanţei energeticeaanvelopeiclădiriiprinlimitareaefectelorpunţilortermice. Aplicand solutia de termoizolarea planseului catre pod se asigurăpierderi semnificative de energie către spaţiul neîncălzit — podul.
Pentru prepararea acm s-a propus soluţia cu boiler electrice cu acumulare.



Se va obtine o eficienta energetica sporita prin folosirea resurselor regenerabile deenergie (panouri fotovoltaice).
Durata de recuperare a investitiei este de 2.77ani, iar costul energiei economisite estede0.03009926933Eur/kWh. Reducerea facturii de energie este de 2470.879 Eur/an.Valoarea negativă a AVNA ne oferă posibilitatea alegerii acestei soluţii pentru reabilitareatermică a clădirii. Varianta de reabilitare este foarte bună din punct de vedere energeticrezultând scâderea consumului anual specific de energie.

În funcție de tipul de clădiri publice și de zona climatică, conform (Anexa 3.1.B-3a),proiectul prevede măsuri de intervenţie care ducla emisii echivalent CO,
2,02 kg/m?an <25 kg/ m?an valoare situată sub valorile corespunzătoare stabilite pentru31.12.2018.

Consum anual specific de energie primară total (obţinută din surse neregenerabilefosile) (KWh/m?/an):

113,22 KWh/m?/an <120 KWh/m?/an
a. situat sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 31.12.2018

Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/ m?an)
Proiectul prevede măsuri de intervenţie ce conduc la o reducere a consumului anual deenergie primară 240% față de consumul iniţial

113,22<816,00 KWh/m?/an

Reducerea consumului este de 702,78 KWh/m?/an ceea ce reprezintă
86,12% 2 40%faţă de consumul iniţial.

5. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
Descrierea lucrărilor de modernizare si reabilitare

Cladirea Corp C1

In vederea reabilitării clădirii se propun următoarele:

+ Trotuardin placi autoblocante de 6 cm asezate pe un stratde nisip
e Procurare si montare borduri mici de trotuar
e Demolare gard existent si construire gard din elemente prefabricate de 2,0m inaltime cupereti din fier forjat
+ Plantare diferite specii de arbori
e Nivelare teren in incinta scolii si semanare gazon
+ Recordla fosa septica a grupurilor sanitare noi
e Recordlaapaa grupurilor sanitare
e izolare termica a suprafetei opace



+ Inlocuirea tamplariei existente
+ Termoizolare planseu peste ultimul nivel
+ izolare termica peste subsol neincalzit
+ Instalatie de incalzire
e  inștalatie de apa calda menajera
+ System fotovoltaic
+ Reabilitarea instalatiei de iluminatsi inlocuirea corpurilor de iluminat cu eficienta

energetic ridicata
+  Consolidare fundatie
+ Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie
* Demolareasi refacerea trotuarului de pe langa cladire
+  Desfacere acoperis(sarpanta)
+ Turnarea unei centuri la partea superioara a zidurilor
+  Refacere sarpanta
+  Refacere acoperis(invelitoare tabla)
+  Planseu din beton armat
e Pardoseli din parchet

Pe linga aceste masuri se mai recomanda urmatoarele:
o Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU(hidranti interiorisi exteriori)

6.CONSUMURI DE UTILITĂŢI
Necesarulde utilităţi rezultate in urma lucrărilor de modernizareClădirea supusa investitiei este racordatala reţeaua electrica existenta.In vederea reabilitării si modernizării clădirii se propun următoarele lucrări:*Alimentarea cu energie electrica:
Instalaţia de iluminat existentă va fi demontată şi va fi realizată instalaţia electrică noua.Se vor folosi următoarele tipuri de CILşi elemente de asigurare a eficienţei energeticeinteligente:Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 1 sau 2 lampi, montat pedibluri din material plastic: CIL cu LED 40W, IP40; CIL cu LED 20W, IP40; CIL cu LED 14W,IP44; CIL cu LED 20W, IP54: CIL cu LED 20W/(iluminat tabla scolara), IP40.Corpuri de iluminatde siguranta, Aparate de comutare, semnalizare panala 25 A, senzori de prezenta, 220V, 10A,IP20, 3600.
Sistemul solar fotovoltaic pentru producere energie electrica va fi off grid cu putere 10KWh/zi formatdin panouri fotovoltaice policristaline de putere nominala 250 W,(montatepeacoperisul cladirii), invertor 3kW, controler solar GOA si baterii solare 200Ah.La nivelul producerii caldurii (in cazul cladirilor dotate cu sursa proprie de caldura):- substituirea partiala sau totala a formei de energie- utilizarea de tehnici specifice curecuperarea căldurii - Cazan încălzire pe combustibil solid, cu gazeificare având puterea decel putin 100 kW.

- montare radiatoare otel.



interventiile asupra instalatiilor de apa calda de consum aferente cladirii vizeazareducerea consumului de energie pentru satisfacerea necesarului determinat (apa calda deconsum). Se poateintervenila mai multe nivele (producere, transport, distributie, utilizare).La nivelul producerii acm:
- realizarea completă a instalaţiei de acm prin montarea de boiler electric.
- montarea de baterii monocomandă cu celula foto
Legăturile la obiectele sanitare se vor realiza cu racorduri flexibile, iar sub fiecareobiect, robinete colţar, pe racordul de apă rece.
Apele uzate menajere interioare. vor fi evacuate prin sifoanele obiectelor sanitare şi asifoanelor de pardosealăiar în exterior prin. coloane comune din tuburi din polipropilenăignifugă fonoabsorbanta, prevăzute cu piese de curăţire şi pantă de scurgere de 2%.Deversarea apelor uzate menajere rezultate dela grupurile sanitare se va face incamine menajere, ce se vor racorda la o fosa septic ecologica, amplasata in incinta şcolii.

7.DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
- graficul de realizare a investiţiei -

Etapa de execuţie Luna

1

Rezistenta
Arhitectura
Instalatii electrice
Instalatii sanitare
Instalatii termice

aje cu
Amenajari exterioare

finala

8.PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO ECONOMICI- AFERENTI PROIECTULUI

INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL
Valoarea totala a investitiei, fara TVA = 1.674.845,52 lei
Valoarea totala inclusiv TVA = 1.982.216,89 lei
Valoarea neeligibila a investitiei, fara TVA = 661.038,17 lei
Valoarea neeligibila a investitiei, cu TVA = 782.524,72 lei
Valoarea eligibila a investitiei, fara TVA =1 .013.807,35 lei
Valoarea eligibila a investitiei, cu TVA = 1.199.692,17 lei

In preturi luna aprilie 2018; un euro = 4,6525
INDICA TORI MAXIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA- ELEMENTE FIZICECARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII — SI DUPA CAZ,
CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE SI
REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE



Cladire corp C1
Consumul total anual specific de energie :271,82 kWh/m?an
Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator cladirii isolate termic:84,78 KWh/m?an
Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 2.132 kgCO2/anDurata perioadei de garantiea lucrarilor de interventie(de la data receptiei): 5 aniINDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII
Numar deutilizatori directi —38
Economia anuala de energie: 201.926,71 kWh/an

DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA IN LUNI
Durata de executie a lucrarilor de interventie este de 12 luni

Esalonarea investitiei INV (valori cu TVA)

ANUL | 1.982.216,89 lei

Proiectant general
MAN- SAN SRL
Gorunescu Vaii

(Doila ba zece


