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AUTORITATEA  ADMIN. PUBLICE  LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU                                                          Anexa  

Operatorul economic   - PIETE  TARGURI  SI  OBOARE  SA                                          la Hotararea Consiliului Local  

Sediul/Adresa   BUZAU,STR  INDEPENDENTEI  NR 11                                                       nr........................................ 

Cod unic de înregistrare :1154822                                                                                              din data .............................            

 

 

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:   1474 1439 

  1  Surse proprii, din care:   350 315 

    a) - amortizare   150 150 

    b) - profit   200              165 

  2  Alocaţii de la buget     

  3  Credite bancare, din care:     

    a) - interne     

    b) - externe     

  4  Alte surse din care:   1124 1124 

    -Majorare capital social   100 100 

    -Alte rezerve   1024 1024 

II    CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:   1474 1439 

  1  Investiţii în curs, din care:     

    a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:     

  -constructie PIATA MICRO XII    

  -Sistem închidere a acoperisului in PIAŢA CENTRALĂ    

    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:   1241 1191 

    a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:     

  -sistem inchidere a acoperisului in PIATA CENTRALA 31.12.2019 

 

1200 1150 

  -copertina intrare PIATA MF INDUSTRIALE 31.12.2019 41 41 
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    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:    193  208 

    a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:       

    - MODERNIZARE CLADIRE SEDIU    30  - 

    - USA INTRARE SEDIU  31.12.2019  3  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: 

   160  205 

    - Modernizare GRUP SANITAR  (parc central)  31.12.2019  160  205 

    - (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)    40  40 

  -Turnicheti taxare intrare GRUP SANITAR (parc central) 31.12.2019 40 40 

  5  Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:       

    a) - interne       

    b) - externe       

 

 

Conducătorul unităţii, 

     AUGUST  DANIEL   

Conducătorul comp.financiar contabil 

ZAVOIANU MONICA  

  


