
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC : PARC INDUSTRIAL  SRL ANEXA NR. 4

J34/429/2017 LA HOT nr.126 din data de 24.04.2019

CUI : 37852044
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Aprobat
Realizat/ 

Preliminat

An                 

curent (N)

An            

N+1

an                 

N+2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 

care 35,00 0,00 15,00 30,00 50,00

1 Surse proprii, din care:

a) - amortizare 28,00 0,00 5,00 10,00 20,00

b) - profit 20,00 30,00

2 Alocaţii de la buget 7,00 0,00 10,00

3 Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4 Alte surse, din care:

Surse proprii

- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 0,00 0,00 15,00 30,00 50,00

1 Investiţii în curs, din care: 6,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului 

economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: 

#NAME?

- (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:

sediu social 6,00

- (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: 

a) pentru bunurile proprietate 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:
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- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente 

(modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate 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) 15,00 30,00 50,00

5
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, 

din care:

a) - interne

b) - externe

PRESEDINTE DE SEDINTA

COBARLIE SILVIA


