
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 468*)
(în prețuri la data de 15 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3322 lei)
din care: C+M mii lei 370
Capacități:
— Suprafață totală construită mp 165,30
— Suprafața totală desfășurată mp 165,30
Durata de realizare a investiției: luni 4

ANEXA Nr. 2/2

I N D I C A T O R I I  T E H N I C O - E C O N O M I C I  
ai obiectivului de investiții „Centru de zi pentru copii — comuna Traian, satul Traian, județul Bacău”, 

din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire 
a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent

Titular: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Local Traian, județul Bacău
Beneficiar: comuna Traian, județul Bacău
Amplasament: județul Bacău, comuna Traian, satul Traian

Indicatorii tehnico-economici

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Factori de risc
Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările

și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit

Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie
2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele
locale, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.


