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Frumuşeni

Reţea de alimentare cu apă a
localităţii ( ţeavă PVC ) L = 9.000 m
puţ forat 100 m adâncime cu un
debit de 4,5 m/s, gospodărie de apă
compusă din: staţie de pompare cu
hidrofor de 2.000 litri, rezervor de
Alimentare cu apă potabilă
150 mc pentru înmagazinare ape
în satele Frumuşeni şi
pentru consum orar. Reţea de
Aluniş
aducţiune de apă Fântânele Frumuşeni, lungimea conductei de
aducţiune de 6.400 m (PVC/HD ),
subtraversare de drumuri de
exploatare prin foraj orizontal

90

3439951

HG 577 / 1997 /1

Frumuşeni

Construcţia va avea formă de L,
regim de înălţime = P+E parţial, Sc
= 839,63 mp; compusă din: sas =
1,95 mp, magazie + depozit frigorific
= 7,50 mp, bucătărie = 13,35 mp,
platformă gunoi S = 2,45 mp,
vestiar S = 1,10 mp, filtru S = 4,45
mp, 2 vestiare de 1,10 mp şi 2,20
mp, 4 grupuri sanitare Stotală =
29,65 mp. Centrală termică S =
15,05 mp, Sală de mese = 31,60
mp, Hol circulaţie S = 77,70 mp, Hol
de intrare + scară = 24,25 mp, sală
PN = 46 mp, depozit PN = 4,20 mp,
sală PP1, PP2, PP3 = 54,45 mp,
fiecare, depozit PP = 7,95 mp

25

1,580,160.00

Bugetul local
Alocări C.J.A.

1

2

Construire grădiniţă PP şi
PN Frumuşeni
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Construire sediu Consiliu
Local

Regim de înălţime = P+E, Sc =
217,15 mp, Scd = 434,30 mp, Su =
313,40 mp. Racordarea la utilităţi:
energie electrică şi apă potabilă

70

935.000,00

Bugetul local
Alocări C.J.A.

Reabilitare cămin cultural
Frumuşeni

St = 630,30 mp. Sală spectacole,
scenă, trei săli, cameră de proiecţie,
bucătărie, cămară, hol, popicărie,
latrină. Racordare la utilităţile de
energie electrică şi apă potabilă.

100

420.000,00

Bugetul local
Alocări C.J.A.

Frumuşeni

Modernizarea rutieră a 18 străzi
pietruite cu Lt = 4,72 Km d.c. = 10
străzi în localitatea Frumuşeni şi 8
străzi în localitatea Aluniş; lăţimea
platformei = 5 m ; lăţimea părţii
carosabile = 4 m ; lăţimea
acostamente = 2 x 0,50 m, panta
transversală a părţii carosabile =
Modernizare străzi în
2,5 % în acoperiş, panta
comuna Frumuşeni, judeţul transversală a acostamentelor = 4,0
Arad
%. Structura părţii carosabile: strat
de fundaţie piatră spartă, strat
adaos de balast, realizarea
casetelor din balast nisipos, şi un
strat inferior de fundaţie din balast,
apoi un strat de uzură din BA 25.
Amenajare drumuri laterale, L = 15
m şi l = 4 m. Amenajare
acostamente prin pietruire cu balast.

100

3304326.09

HG 577 / 1997 /2

7

Frumuşeni

Reabilitare Cămin Cultural
Aluniş

Su = 39,93 mp. Sală spectacole,
scenă, cameră de proiecţie,
bucătărie, magazie, sală, pod,
debara, 2 holuri.

100

221,907.74

H.C.J. 43 / 2010

8

Frumuşeni

Amenajare parcare auto
sediu consiliul local
Frumuşeni

Lucrări de amenajare parcare auto
la sediul consiliului local Frumuşeni

100

58.465,00

Achizitii publice 2011

9

Frumuşeni

Amenajare alei pietonale

Amenajare alei pietonale în comună

100

59.856,00

Achizitii publice 2011
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Frumuşeni

Amenajare spatii verzi
sediul consiliului local
Frumuseni

Amenajare spatii verzi sediul
consiliului local Frumuseni

100

69.679,00

Achizitii publice 2011

11

Frumuşeni

Introducerea reţelei de
canalizare menajeră in
localităţile Frumuşeni şi
Aluniş, comuna Frumuşeni,
jud. Arad

Lucrări de introducerea reţelei de
canalizare menajeră in localităţile
Frumuşeni şi Aluniş, comuna
Frumuşeni

0

1455700.00

Achizitii publice 2011

12

Frumuşeni

Reabilitarea trotuarelor in
loc Alunis si Frumuseni,
comuna Frumuseni, jud.
Arad

Lucrări de reabilitare trotuare in
localităţile Aluniş şi Frumuşeni,
comuna Frumuşeni.

0

685.000,00

Achizitii publice 2011
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