
Cod: DDGN-BH-01 Anexa nr. 3
MODEL:
OFERTA PRET ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COM. LUNCA (satele: Hotarel; Lunca; Seghiste; Sustiu; Sarbesti)

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
I

A
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63 m 865.00 0.00
2 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn200 m 299.00 0.00

Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde) m 1,164 0.00

B
Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără 
refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)

1
Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de  
materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc) m 0.00 0.00
Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din 
beton si borduri)

m
0 0.00

C
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
17.00 0.00

2

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 200 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
10.00 0.00

Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, 
asfalt si binder pe beton)

m
27.00 0.00

D
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (beton)

1 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 1018.00 0.00

2 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 200 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 401.00 0.00

Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton 1419.00 0.00
E Lucrări refacere teren  (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)

1 Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE m 0.00 0.00
Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri) 0.00 0.00

F Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE m 17.00 0.00

2
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 200 mm  - PE m 10.00 0.00
Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton 
asfaltic/stabilizant) 27.00 0.00

G Lucrări refacere trama stradala (beton)
1 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE m 1018.00 0.00
2 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 200mm  - PE m 401.00 0.00

Total G - refacere trama stradala (beton) 1419.00 0.00

H
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL m 7.00 0.00
GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL) m 0.00

Total H - procurare și montare țeavă OL
7.00 0.00

I FORAJE

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)

1 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL - DN219 m 20.00 0.00
2 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL - DN324 m 10.00 0.00

Total I - Foraje 30.00 0.00
 

TOTAL (procurare țeavă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje 
etc)

m 2,617.00 0.00

TOTAL I - UAT LUNCA - sat HOTĂREL 0.00

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
II

A
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63 m 1798.00 0.00

retele pe UAT LUNCA - SAT HOTAREL

rețele pe UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Medie



2 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn110 m 1089.00 0.00
2 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn160 m 1090.00 0.00

Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde) m 3,977 0.00

B
Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără 
refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)

1
Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de  
materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc) m 0.00 0.00
Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din 
beton si borduri)

m 0 0.00

C
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
62.00 0.00

2

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
343.00 0.00

Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, 
asfalt si binder pe beton)

m 405.00 0.00

D
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (beton)

1 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 2843.00 0.00
2 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 1470.00 0.00

Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton 4313.00 0.00
E Lucrări refacere teren  (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)

1 Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE m 0.00 0.00
Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri) 0.00 0.00

F Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE m 62.00 0.00

2
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm  - PE m 343.00 0.00
Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton 
asfaltic/stabilizant) 405.00 0.00

G Lucrări refacere trama stradala (beton)
1 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE m 2843.00 0.00
2 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE m 1470.00 0.00

Total G - refacere trama stradala (beton) 4313.00 0.00

H
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL m 63.00 0.00
2 Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4"  - OL m 40.00 0.00

m 0.00
Total H - procurare și montare țeavă OL 103.00 0.00

I FORAJE
Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)

1 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 219 m 85.00 0.00
2 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 273 m 120.00 0.00

Total I - Foraje 205.00 0.00

TOTAL (procurare țeavă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje 
etc)

m 8,798.00 0.00

J Racord și Stație de Reglare de Sector (SRS, Q = 360 mc/h)
Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
1 Racord (PE, Dn63mm) m 11.00 0.00

2 Instalație tehnologică, Q=360 mc/h - cu două linii de filtrare/reglare (Pi=2,0-2,5 bar; Pe=0,8-1,5 bar) buc 1.00 0.00

3 Cofret SRS-conform proiect buc 1.00 0.00

4 Paratoner/paratrăznet-conform proiect buc 1.00 0.00

5 Platformă betonată-conform proiect buc 1.00 0.00

6 Împrejmuire SRS-conform proiect buc 0.00

7 Dotări PSI (pichet PSI-complet utilat, ladă nisip) buc 1.00 0.00
Total J - racord și SRS 0.00

TOTAL II - rețele pe UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Medie 8,798.00 0.00

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
III

A
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63 m 527.00 0.00
2 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn90 m 22.00 0.00

Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde) m 549 0.00

UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Redusa



B
Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără 
refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)

1
Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de  
materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc) m 0.00 0.00
Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din 
beton si borduri)

m 0 0.00

C
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
24.00 0.00

Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, 
asfalt si binder pe beton)

m 24.00 0.00

D
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (beton)

1 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 66.00 0.00
2 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 15.00 0.00

Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton 81.00 0.00
E Lucrări refacere teren  (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)

1 Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE m 0.00 0.00
Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri) 0.00 0.00

F Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE m 24.00 0.00
Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton 
asfaltic/stabilizant) 24.00 0.00

G Lucrări refacere trama stradala (beton)
1 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE m 66.00 0.00
2 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm  - PE m 15.00 0.00

Total G - refacere trama stradala (beton) 81.00 0.00

H
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL m 1363.00 0.00
GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL) m 0.00

Total H - procurare și montare țeavă OL 1363.00 0.00
I FORAJE

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)

1 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL DN 219 m 28.00 0.00
Total I - Foraje 28.00 0.00

TOTAL (procurare țeavă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje 
etc)

m 2,017.00 0.00

TOTAL III - UAT LUNCA - Com. Lunca - Presiune Redusa 0.00

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
IV

A
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63 m 1544.00 0.00
2 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn110 m 2463.00 0.00

Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde) m 4,007 0.00

B
Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără 
refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)

1
Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de  
materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc) m 0.00 0.00
Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din 
beton si borduri)

m 0 0.00

C
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
39.00 0.00

2

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
17.00 0.00

Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, 
asfalt si binder pe beton)

m 56.00 0.00

D
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (beton)

1 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 2113.00 0.00
Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton 2113.00 0.00

E Lucrări refacere teren  (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)
1 Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE m 0.00 0.00

Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri) 0.00 0.00

UAT LUNCA - SAT SEGHISTE



F Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE m 39.00 0.00

2
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm  - PE m 17.00 0.00
Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton 
asfaltic/stabilizant) 56.00 0.00

G Lucrări refacere trama stradala (beton)
1 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE m 2113.00 0.00

Total G - refacere trama stradala (beton) 2113.00 0.00

H
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL m 30.00 0.00
GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL) m 0.00

Total H - procurare și montare țeavă OL 30.00 0.00
I FORAJE

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)

1 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 219mm m 40.00 0.00
2 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 243mm m 56.00 0.00

Total I - Foraje 96.00 0.00

TOTAL (procurare țeavă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje 
etc)

m 6,206.00 0.00

TOTAL IV - UAT LUNCA - SAT Seghiste 0.00

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
V

A
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63 m 1653.00 0.00
2 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn110 m 3723.00 0.00

Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde) m 5,376 0.00

B
Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără 
refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)

1
Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de  
materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc) m 0.00 0.00
Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din 
beton si borduri)

m 0 0.00

C
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
18.00 0.00

2

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
16.00 0.00

Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, 
asfalt si binder pe beton)

m 34.00 0.00

D
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (beton)

1 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 1738.00 0.00
2 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 330.00 0.00

Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton 2068.00 0.00
E Lucrări refacere teren  (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)

1 Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE m 0.00 0.00
Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri) 0.00 0.00

F Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE m 18.00 0.00

2
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm  - PE m 16.00 0.00
Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton 
asfaltic/stabilizant) 34.00 0.00

G Lucrări refacere trama stradala (beton)
1 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE m 1738.00 0.00
2 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 90 mm  - PE m 330.00 0.00

Total G - refacere trama stradala (beton) 2068.00 0.00

H
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 4" - OL m 67.00 0.00
GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL) m 0.00

Total H - procurare și montare țeavă OL 67.00 0.00
I FORAJE

UAT LUNCA - SAT SUSTIU



Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)

1 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 219mm m 20.00 0.00
2 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 273mm m 56.00 0.00

Total I - Foraje 76.00 0.00

TOTAL (procurare țeavă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje 
etc)

m 7,545.00 0.00

TOTAL V - UAT LUNCA - SAT SUSTIU 0.00

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
VI

A
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn63 m 317.00 0.00
2 Suprafete de balast, piatra sparta, macadam si zona verde pentru conducta PE-Dn110 m 1078.00 0.00

Total A - procurare conducta, sapatura, montare, refacere teren (macadam, zonă verde) m 1,395 0.00

B
Lucrări de procurare conducta, desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț - fără 
refacerea la starea inițială (piatră cubică, pavele, dale din beton, borduri)

1
Suprafete din piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri (cu fundatie de balast, piatra sparta, nisip si alte tipuri de  
materiale impuse) pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv montare pavele, dale din beton etc) m 0.00 0.00
Total B - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (piatra cubica, pavele, dale din 
beton si borduri)

m 0 0.00

C
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
43.00 0.00

2

Suprafete de asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton,  (cu fundatie de balast, piatra sparta si alte 
tipuri de  materiale impuse) cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE (exclusiv  turnat asfalt 
pe beton, asfalt si binder pe beton).

m
26.00 0.00

Total C - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere (asfalt pe binder/pe beton, 
asfalt si binder pe beton)

m 69.00 0.00

D
Lucrări de procurare conducta; desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si astupare șanț-fără 
refacerea la starea inițială (beton)

1 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 2723.00 0.00
2 Suprafete de beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE (exclusiv  turnat beton). m 10.00 0.00

Total D - procurare conducta, sapatura, montare, astupare șanț - fără refacere beton 2733.00 0.00
E Lucrări refacere teren  (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri)

1 Refacere teren prin montare piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri pentru conducta Dn 63 mm - PE m 0.00 0.00
Total E - refacere trama stradala (piatra cubica, pavele, dale din beton si borduri) 0.00 0.00

F Lucrări refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton)

1
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 63 mm - PE m 43.00 0.00

2
Refacere trama stradala prin turnare asfalt pe binder, asfalt pe beton, asfalt si binder pe beton, cu o grosime de pana la 
0,20 m pentru conducta cu diametrele de 110 mm  - PE m 26.00 0.00
Total F - refacere trama stradala (asfalt pe binder/pe beton, asfalt si binder pe beton, beton, beton 
asfaltic/stabilizant) 69.00 0.00

G Lucrări refacere trama stradala (beton)
1 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 63 mm - PE m 2723.00 0.00
2 Refacere trama stradala prin turnare beton, cu o grosime de pana la 0,20 m pentru conducta Dn 110 mm  - PE m 10.00 0.00

Total G - refacere trama stradala (beton) 2733.00 0.00

H
Lucrări de procurare conducta; sapatura, montaj conducta si refacerea terenului la starea initiala (macadam 
și zona verde).

1 Realizarea unor conducte montate aerian cu diametrele de Ø 2" - OL m 16.00 0.00
GRINDA DE SUSTINERE (DACA VA FI CAZUL) m 0.00

Total H - procurare și montare țeavă OL 16.00 0.00
I FORAJE

Nr.
crt.

DENUMIREA  LUCRARII U.M.
Cantitate

(m)
Pret 

unitar
Valoare

(lei)
Lucrari complete pentru orice tip de subtraversare (cale ferata, străzi, rauri, etc)

1 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 219mm m 23.00 0.00
2 Forajul si introducerea tubului de protectie si a tevii pentru diametre conductă OL 273mm m 26.00 0.00

Total I - Foraje 49.00 0.00

TOTAL (procurare țeavă, montare, sapatura, astupare, refacere terasamente/pe categorii, foraje 
etc)

m 4,213.00 0.00

TOTAL VI - UAT LUNCA - SAT HOTĂREL 0.00

TOTAL GENERAL (I, II, III, IV, V, VI) 0.00

UAT LUNCA - SAT HOTAREL


