
Capitol de cheltuieli
Valoare 

fara TVA
TVA

Valoare 

cu TVA

1
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe 

care se amplaseaza obiectivul de investitie)

13.900 2.641 16.541

2 Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 4.500 380 4.880

3 Proiectare si inginerie - total, din care: 161.400 30.666 192.066

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 0 0

a.  studiu de prefezabilitate 0 0 0

b. studiu de fezabilitate 95.000 18.050 113.050

c. proiect tehnic 46.000 8.740 54.740

d. detalii de executie 5.400 1.026 6.426

e.  verificarea tehnica a proiectarii 4.400 836 5.236

f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0 0

g. documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire 3.400 646 4.046

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor 

aferente obiectivului de investitii
0 0 0

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si 

neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, 

consolidari, etc.)

7.200 1.368 8.568

4.  Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic 0 0

4 Organizarea procedurilor de achizitie 18.000 3.420 21.420

5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 50.000 9.500 59.500

6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 71.610 13.606 85.216

1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în 

tarifarea proiectării
28.200 5.358 33.558

2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi 

conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii

43.410 8.248 51.658

Total valoare fara TVA 319.410 60.688 379.623

Notă: Toate liniile de cheltuieli marcate cu galben sunt neeligibile

DEVIZ FINANCIAR -estimativ

privind cheltuielile cu serviciile necesare realizării investiţiei:

“Asfaltare străzi de interes public În Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri 

comunale Dc 14 Beica de Jos - Habic, Dc 10 Căcuciu - Sînmihai de Pădure, județul Mureș"


