MINISTERUL TRANSPORTURILOR Şl INFRASTRUCTURII

ORDIN
nr.

2022

privind reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii
"Consolidare corp drum DN 57B km 9+960, dreapta", judeţul Caraş-Severin
Având în vedere Avizul Consiliului Tehnico-Economic de avizare al Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii nr. 107/116 din 05.08.2022,
în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi
completările ulterioare,
viceprim - ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul:

ORDIN
Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de
investiţii "Consolidare corp drum DN 57B km 9+960, dreapta", judeţul Caraş-Severin,
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite,
conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei
prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL T R A N ^ R T O R ÎL ^ k Şl INFRASTRUCTURII

Anexă la ordinul viceprim - ministrului,
ministrului transporturilor şi infrastructurii

nr.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII
"CONSOLIDARE CORP DRUM DN 57B km 9+960, DREAPTA"

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Beneficiar:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A./
D.R.D.P. Timişoara

Amplasament:

Judeţul Caraş-Severin

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):
(în preţuri la data de 29.04.2022 /1 euro = 4,9480 lei)
din care C+M (inclusiv TVA):

3.323 mii lei

2.520 mii lei

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii:

3

luni

Capacităţi:
Reparaţii drum:

100

m
m

Structură de sprijin / consolidare:

51

Factori de risc:
Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare
seismică" P100-1 /2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la Bugetul de Stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor aprobate potrivit
legii.

