Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roşia Montană nr. 391
Raport 2014
Materiale

cost materiale
previzionat

observații / raport

COST

I.

Finalizarea lucrărilor de remontare a
corpului anexă

3.

montarea închiderii din scândură

0 parțial executată

0

6.

montarea tâmplării noi (ușa baie, ușa
corp principal ‐ anexă)

0 tâmplării achiziționate

0

8.

tencuială interioară şi exterioară de
var‐nisip, aplicată în trei straturi,
„armare” cu nuiele de alun
(cercuială)

II.

Finalizarea introducerii instalaţiilor
(electrice, sanitare, termice)

1.

instalaţii sanitare la nivelul
mansardei

2.

montare corpuri sanitare – necesar 2
WC‐uri, 2 chiuvete, armături –
duşuri, baterii

3.

introducerea instalaţiei electrice în
corpul principal (parter) şi în corpul
anexă

4.

instalaţia termică la nivelul parterului
şi mansardei

5.

centrală termică

III.

1.

Restaurarea locală a planşeului
degradat şi a finisajelor interioare la
nivelul parterului
înlocuirea grinzilor degradate

2.

curăţarea zonelor degradate

3.

revizuirea duşumelelor, demontare
locală pentru introducerea
instalaţiilor

1000 parțial executată

500 nerealizată
0 finalizare instalație sanitară

500 finalizată (manoperă ‐
meșter voluntar)
4000 finalizată parțial

0

0
2000

1000

1700

10000 nerealizată

0

600 nerealizată

0

nerealizată

0

1800 nerealizată

0

4.

tencuială de var‐nisip, aplicată în trei
straturi, pe „armătură” din nuiele de
alun (cercuială)

5.

pardoseală din cărămidă în anexă

IV. Scară de acces la nivelul parterului

realizată parțial

0

3000 nerealizată

0

4000 nerealizată

0

VI. Amenajări exterioare
1.

finalizarea porţii – panou de poartă

500 nerealizată

0

2.

reparaţii mauri pe panta dinspre
biserica unitariană
Total materiale

500 nerealizată

0

24600

4700

0

Manoperă
1.

meşter restaurator (dulgherie,
finisaje) – 1 persoană – 1 lună

5500

2.

muncitori specializaţi – 2 persoane –
1 lună

5500 instalator sanitare, termice

3.

muncitori necalificaţi (voluntari) – 10
persoane – 1 lună
Total manoperă

Necesar/Cheltuieli totale (materiale,
manoperă)
Organizare de șantier
Cheltuieli masă voluntari
Depășire a bugetului obținut în
campania 2013

0

0

11000

1000

35.600,00

5.700,00

550,00

1.130,69

1.875,00 contribuție AM

Donații AoC (inclusiv fonduri UAR)

2.886,25

2505

Studiu geotehnic

Necesar/Cheltuieli totale

1000

stabilirea cauzelor
infiltrațiilor la nivelul
demisolului
40.530,00

2.185,50

9.016,19
8.533,00

