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MII LEI

%

APROBAT/ 

PROPUS
REALIZAT

0 1 2 3 5 6 7 8

I
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 31.12.2015 175,517 850,734 95,852 11,267

1 Surse proprii, din care:

  a) - amortizare

  b) - profit

2 Alocaţii de la buget

3 Credite bancare, din care:

  a) - interne

  b) - externe

4 Alte surse, din care: 175,517 850,734 95,852 11,267

-incasarea serviciilor prestate 175,517 850,734 95,852 11,267

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 175,517 850,734 95,852 11,267

1 Investiţii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a 

operatorului economic:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 

sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: 43,340 205,000 37,787 18,433

a) pentru bunurile proprietatea privata a 

operatorului economic: 205,000 37,787 18,433

-trotuar parcare fata cladire 15,000 8,165 54,433

-platforma betonata parc auto-sediu 140,000 25,650 18,321

-magazie mica mecanizare 35,000 0,000 0,000

-gard imprejmuire curtea din spatele sediului 15,000 3,972 26,480

b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

   -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 43,340 0,000 0,000 0,000
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-reparatie sediu si acoperis 43,340 0,000 0,000 0,000

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 

sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

3

Investiţii efectuate la imobilizările corporale 

existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a 

operatorului economic:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 

sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

   - (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) – din

care :                 132,177 645,734 58,065 8,992

-camionete basculabile = 2 buc.

-cisterna ( secand hand)  

-diverse mijl. fixe conf.anexa 6,153 75,734 58,065 76,670

-autoutilitara transport muncitori ( secand hand )-vw

transporter an 2012 86,853 0,000 0,000 0,000

-autoturism utilitar ( nou)-logan laurete 39,171 0,000 0,000 0,000

-autoutilitara multifunctionala=1 buc. 300,000 0,000 0,000

-bobcat si accesorii  =  1 buc. 160,000 0,000 0,000

-masini tocat lemn  = 2 buc. 110,000 0,000 0,000

5
Rambursări de rate aferente creditelor pentru 

investiţii, din care:

   a) - interne

   b)- externe

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Ciprian Prisăcaru jr. Chiru Cătălin Cristea
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