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                                                                      ANEXA 

 la Hotărârea Consiliului Local nr.131 

                                                                   din data de 18 mai 2018 
 

Autoritatea administratiei publice locale: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZAU  

prin PRIMARIA BUZAU 

Operatorul economic: SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA 

Sediu:mun.BUZAU,Str.INDEPENDENTEI NR 11 

Nr ORC:J10/2594/1991 

Cod unic de inregistrare: RO1154822 

 

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare  2018  

rectificat          

      - mii lei -     

    INDICATORI  
Data finalizării 

investiţiei  

an  2018 

Aprobat  Rectificat  

0  1  2  3  4  5  

I    SURSE DE FINANŢARE A 

INVESTIŢIILOR, din care: 

   3438 3438 

  1  Surse proprii, din care:    400  400 

    a) - amortizare    200  200 

    b) - profit    200  200 

  2  Alocaţii de la buget       

  3  Credite bancare, din care:       

    a) - interne       

    b) - externe       

  4  Alte surse din care:    3100  3100 

    -Majorare capital social    2000  2000 

    - Disponibil bancar    1100  1100 

II    CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, 

din care: 

  3438  3438 

  1  Investiţii în curs, din care:    420  411 

    a) pentru bunurile proprietatea privată 

a operatorului economic: 

      

    -construcţie PIAŢA  MICRO  XII 31.05.2018  420  411 

    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)       
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    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:    3018  3018 

    a) pentru bunurile proprietatea privată 

a operatorului economic: 

    

3018 

 

 3018 

  -achiziţionarea unui  SEDIU  pentru 

societate 

 

31.12.2018 

 

2000 

 

1200 

 

 

 -sistem închidere a acoperisului in 

PIAŢA CENTRALĂ 

 

31.12.2018 

 

200 

 

867 

  -copertina  intrare  PIATA  MF 

IND. 

31.12.2018 16 16   

  -asfaltare suprafata 6000 mp -

DRĂGAICA 

 

31.12.2018 

 

500 

 

- 

  -achiziţionarea a 20 căsuţe lemn -

DRĂGAICA 

 

31.12.2018 

 

70 

 

75 

  - copertina protecţie turnicheţi -

DRĂGAICA 

 

31.12.2018 

 

6 

 

6 

  - uşă intrare PIAŢA MICRO V 31.12.2018 3  

3 

  - asfaltare pantă intrare OBOR 31.12.2018 20 20 

    - gard lateral dreapta DRĂGAICA  31.12.2018  5  5 

  -achizitionare automat tichete 

DRAGAICA 

 

31.12.2018 

 

28 

 

28 

  -asfaltare platou mese DRĂGAICA 31.12.2018 150 - 

  -Copertina PIAŢA CENTRALĂ -

latura strada INDEPENDENŢEI nr 20 
 

31.12.2018 

 

20 

 

20 

  -Asfaltare  suprafaţă  9830 mp Târg 

Drăgaica-zona 1+2 

 

31.05.2018 

 

- 

 

546 

  -Asfaltare  suprafaţă  2959 mp Târg 

Drăgaica-zona 3 

 

31.06.2018 

 

- 

 

200 

  -Branşament electric subteran Târg 

Drăgaica  

 

31.05.2018 

 

- 

 

34 

  -Firmă luminoasă Piaţa Micro 12 

Crâng  

 

31.05.2018 

 

- 

 

7 

    b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale: 

      

    - (denumire obiectiv)       

    - (denumire obiectiv)       

    c) pentru bunurile de natura       
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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)       

  3  Investiţii efectuate la imobilizările 

corporale existente (modernizări), din 

care: 

      

    a) pentru bunurile proprietatea privată 

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) 

      

  5  Rambursări de rate aferente creditelor 

pentru investiţii, din care: 

      

    a) - interne       

    b) - externe       

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,                              CONDUCĂTORUL  

      COMPARTIMENTULUI FINANCIAR 

CONTABIL  
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