
Anexa 4

Aprobat
Realizat/

Preliminat

an curent

 (N)

2019

an N+1

2020

an N+2

2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I.
SURSE DE FINANŢARE A

INVESTIŢIILOR, din care
XXX 53.60       2.50       236.00   100.00   100.00   

1 Surse proprii, din care: XXX 53.60       2.50        26.00      100.00    100.00    

a) - amortizare 53.60       2.50        26.00      100.00    100.00    

b) - profit

2 Alocaţii de la bugetul local 210.00    

3 Credite bancare, din care: -            -           

a) - interne -            -           

b) - externe -            -           

4 Alte surse, din care: -            -           

~ surse asimilate celor bugetare -            

~ credit furnizor

~ alte surse atrase

II.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, 

din care:
XXX 53.60       2.50       236.00   100.00   100.00   

1 Investiţii în curs, din care: XXX -            -           210.00    -           -           

1.a
a) pentru bunurile proprietatea 

privată a operatorului economic:
XXX -            -           -           

1.b

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului sau al 

unităţii administrativ-teritoriale:

XXX 210.00    

~
Surse alternative de asigurare a 

agentului termic in Municipiul Buzau
210.00    

1.c

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului sau al 

unităţii administrativ-teritoriale:

-            -           -           -           -           

1.d

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:

-            -           -           -           

2 Investiţii noi, din care: -            -           -           -           -           

2.a
a) pentru bunurile proprietatea 

privată a operatorului economic:
-            -           -           -           

2.b

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului sau al 

unităţii administrativ-teritoriale:

-           -           

2.c

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului sau al 

unităţii administrativ-teritoriale:

Valoare

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic : REGIA AUTONOMA MUNICIPALA "RAM" BUZAU

Sediul/ Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB - sediu incalzire

Cod unic de înregistrare: RO 6303828

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2019
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2.d

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:

3.a
a) pentru bunurile proprietatea 

privată a operatorului economic:

3.b

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului sau al 

unităţii administrativ-teritoriale:

3.c

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului sau al 

unităţii administrativ-teritoriale:

3.d

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:

4 ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 20.00       -           -           -           -           

4.1  ~ Elaborare bilant energie termica 20.00       -           

4.2  

Reabilitare reţele termice secundare 

prin echilibrare hidraulica si 

inlocuire echipamente de masura  a 

energiei termice pentru incalzire si 

apa calda de consum cu 

echipamente noi - SF

-           

4.3  

Reabilitare magistrala de 

termoficare - zona aeriana 

nemodernizata - si extindere reţele 

transport în zone adiacente reţelelor 

existente SF 

-           

4.4  

Extindere capacitati de producere 

energie termica in cogenerare prin 

montarea  in paralel a unui grup de 

cogenerare in CT3 Micro XIV -SF 

+PT

-           

5
Dotări (alte achiziţii de imobilizări 

corporale)
33.60       2.50       26.00     100.00   100.00   

~ achizitii utilaje independente

conform listei anexa - 2018/2019
33.60       2.50        26.00      100.00    100.00    

6

Rambursări de rate aferente 

creditelor pentru investiţii, din 

care:

XXX -            -           -           -           -           

a) - interne XXX -            -           -           -           -           

b) - externe XXX -            -           -           -           -           
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