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CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
                                                                                                                                  

                                                                                                      Anexa  

                                                                                          La Hotărârea Nr. 65/ 28 iunie 2019 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE  

“Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în Comuna Socodor, 

județul Arad” 

 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
Valoarea totală – 4.314,903 mii lei, exprimat in mii euro 950,631 

Din care C+M  - 3.117,713 mii lei, exprimat în mii euro 686,872 

(în preţuri –1 euro = 4,5390 lei, curs BCE la 01.01.2017), 
 
2.) Eşalonarea investiţiei (INV / C+M): 

 
Anul I    1.186,473 mii lei  / 762,922 mii lei (incl. TVA) 
 
Anu II            3.128,430 mii lei  / 2.354,791 mii lei (incl. TVA)  
                      

3) Durata de realizare (luni) – 12 luni; 
 

4). Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
 Lungime colectoare principale   1651  m 

 Lungimi conducte refulare        60 m 

 Subtraversare de drum cu conducta canal  1 buc 

 Subtraversare CFR cu conducta canal   1 buc 

 Diametru colectoare     PVC D= 250mm SDR 34  

 Diametru conducta refulare     D=90mm PE100HD SDR17  

 Statie de pompare ape uzate     D=2,0      -  1 buc 

 Racorduri la gospodarii            23 buc  

 Camine vizitare si intersectie           47 buc Dn=600mm 

 Camine vizitare si intersectie           2 buc Dn=1000mm 

 Laborator de analiza apa    1 buc 
 Statie de tratare apa si laborator   1 buc 

 Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HD SDR17 Dn=110 L=1345 ml 

 Conducta de alimentare cu apa extinsa PE 100 HD SDR17 Dn=63 L=998 ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=110 L=834 ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=125 L=1090 ml 

 Conducta de alimentare cu apa reabilitata PE 100 HD SDR17 Dn=160 L=2125 ml 

 Bransamente  - 114 buc 
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 Hidranti  - 48 buc 

 Subtraversare de drum si vale cu conducta de alimentare cu apa  - 9 buc 

 Subtraversare CFR cu conducta de alimentare cu apa  - 1 buc 

 Generator electric   - 1 buc 

5. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect pentru extinderea sistemului de 

alimentare cu apă , este de 2367 locuitori. 

Numarul locuitorilor deserviti direct de proiect pentru extinderea sistemului de canalizare 

-  este de 93 locuitori. 
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