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Anexa 4 

La Hotararea Consiliului local 

nr. 261/09.09.2019 

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  2019  

rectificat          

      - mii lei -     

    INDICATORI  

Data 

finalizării 

investiţiei  

an  2019 

Aprobat  Rectificat  

0  1  2  3  4  5  

I    SURSE DE FINANŢARE A 

INVESTIŢIILOR, din care: 

  1551 1474 

  1  Surse proprii, din care:   487  350  

    a) - amortizare   271  150      

    b) - profit   216  200 

  2  Alocaţii de la buget       

  3  Credite bancare, din care:       

    a) - interne       

    b) - externe       

  4  Alte surse din care:   1064 1124 

    -Majorare capital social    100 

    -Alte rezerve   1064 1024 

II    CHELTUIELI PENTRU 

INVESTIŢII, din care: 

  1551 1474 

  1  Investiţii în curs, din care:      

    a) pentru bunurile proprietatea 

privată a operatorului economic: 

      

    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: 
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    - (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:   1256 1241 

    a) pentru bunurile proprietatea 

privată a operatorului economic: 

    

 

 

 

 

 

 -sistem închidere a acoperisului in 

PIAŢA CENTRALĂ 

 

31.12.2019 

 

1200 

 

1200 

  -copertina  intrare  PIATA  MF 

IND. 

31.12.2019 50 41 

 

  

  - copertina protecţie turnicheţi -

DRĂGAICA 
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- 

  - uşă intrare PIAŢA MICRO V  3 - 

 

    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)       

  3  Investiţii efectuate la imobilizările 

corporale existente (modernizări), din 

care: 

   250  193 

    a) pentru bunurile proprietatea 

privată a operatorului economic: 

      

    -Modernizare cladire sediu  31.12.2019  30  30 
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    - Usa intrare sediu  31.12.2019  -  3 

    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: 

   220  160 

    - Modernizare GRUP SANITAR –

Parc Sfintii Ingeri 
 31.12.2019  65  160 

    - Modernizare Piata Dorobanti    155  - 

    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) 
   40  40 

  -Turnicheti taxare intrare Grup 

Sanitar Parc Sfintii Ingeri 
31.12.2019 40 40 

  -Module case de marcat DRAGAICA  5 - 

  5  Rambursări de rate aferente 

creditelor pentru investiţii, din care: 

      

    a) - interne       

    b) - externe       

 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,  

 

CONDUCĂTORUL  

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR 

CONTABIL  

  


