SPEPMP PITESTI 2020

CAP. 67.02. -”Cultura, recreere si religie”
1. Amenajare teren sport str. Florilor FN
Stadiu - Lucrare in derulare
Termen finalizare - septembrie 2020
Valoare = 850.000 lei
2. Modernizare locuri de joaca Parc Lunca Argesului
Stadiu - Lucrare finalizata
Valoare = 555.000 lei
3. Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argesului
Stadiu - Lucrare finalizata
Valoare = 184.000 lei
4. Modernizare teren sintetic Stadion “Nicolae Dobrin”
Stadiu - S-a aprobat prin HCL nr. 220/22.07.2020 Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Interventii si a fost intocmita documentatie de licitatie pentru proiectare si executie lucrare.
Valoare = 1.200.000 lei
5. Sala Polivalenta Municipiului Pitesti str. Basarabia nr.35 ( zid de sprijin, parcari, utilitati,
pasarela pietonala)
Stadiu - Lucrarea avand ca obiect “Deviere canalizare menajera DN 300 m “ este in curs de excutie
urmănd a se finaliza la finalul lunii septembrie.
Valoare = 167.000 lei
6. Imprejmuire teren antrenament Stadion “Nicolae Dobrin”
Stadiu - Lucrare in curs de executie
Valoare- 458.000 lei
7. Sala Polivalenta Municipiul Pitesti
Stadiu - A fost atribuit contractul avand ca obiect proiectare zid de sprijin si amenajari exterioare
Termen de finalizare - octombrie 2020.
Valoare = 48.000 lei

8. Modernizare si extindere Stadion Nicolae Dobrin
Stadiu- Reactualizare Studiul de Fezabilitate conform cerintelor UEFA 4
Valoare = 150.000 lei

9. Sistem de irigatie automatizat Parc Lunca Argesului
Stadiu -A fost intocmit Studiu de Fezabilitate
Valoare = 100.000 lei

Cap. 70.02.2020 - “ Locuinte, servicii si dezvoltare publica”
1. Extindere retele de iluminat public

Stadiu- Lucrare in curs de executie
Valoare = 100.000 lei
2. Refacere cupola pasaj “Sfanta Vineri”
Stadiu - Lucrare in curs de executie
Termen de finalizare -martie 2021.
Valoare = 400.000 lei

3. Realizare panouri informative- totem-intrari in municipiu
Stadiu- Au fost montate 4 totemuri in urmatoarele locatii:
- Cartier Trivale- Hintesti;
-Gavana-Bascov,
- Maracineni,
- Stefanesti.
Urmeaza a se stabili amplasamentele pentru totemul de la adresa DN 65 B ca urmare a avizului obtinut
de la Compania Nationala de Administrare a Infrasturii Rutiere si pentru totemul din str. Prelungirea
Craiovei deoarece intersectia din zona respectiva va fi resistematizata.
Valoare = 180.000 lei
4. Sistem de irigatii Calea Craiovei
Stadiu- Lucrare finalizata
Valoare = 273.000 lei
5. Sistem de irigatii zona Podul Viilor
Stadiu - S-a publicat documentatia tehnico-economica in vederea atribuirii contractului de proiectare si
excutie pentru obiectivul mai sus mentionat
Valoare = 376.000 lei
6. Lucrari de demolare si pregatire santier -Parc Industrial(Cet Sud II)
Stadiu - Urmeaza a se intocmi Studiul de Fezabilitate in trimestrul al IV
Valoare = 200.000 lei
7. Lucrari de demolare si pregatire santier -Parc Industrial (Cet Gavana)
Stadiu -Urmeaza a se intocmi Studiul de Fezabilitate in trimestrul al IV
Valoare = 200.000 lei

