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ROMÂNIA ANEXA NR.3 la HCL

JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

mii lei

Aprobat 

(N) 2021

Realizat 

30.09.2021

Propuneri 

rectificare 

An            

N+1 

(2022)

an                 

N+2 

(2023)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I
SURSE DE FINANŢARE 

A INVESTIŢIILOR, din 

care: 509,62 273,22 888,57 906,34 924,47

1 Surse proprii, din care: 349,62 113,22 428,57 437,14 445,88

a) amortizare 141,00 105,03 141,00 143,82 146,70

b) profit 208,62 8,19 287,57 293,32 299,19

2 Alocaţii de la buget 

3 Credite bancare, din care: 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

a) interne 0,00 300,00

b) externe

4 Alte surse, din care: 160,00 160,00 160,00 163,20 166,46

majorare capital social 

din 2020 160,00 160,00 160,00 163,20 166,46

- (denumire sursă)

II
CHELTUIELI PENTRU 

INVESTIŢII, din care: 518,99 382,66 888,57 906,34 924,47

1

Investiţii în curs, din 

care: 200,00 239,21 378,57 386,14 393,86

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: 200,00 239,21 378,57 386,14 393,86

Refunctionalizarea 

spatiului CT4

Amenajare CT 4 31.12.2021 200,00 239,21 378,57 386,14 393,86

- (denumire obiectiv)

274 /29.10.2021

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

al SC PIETE SI TARGURI SRL pe anul 2021

Nr. 

crt.
INDICATORI   

Data 

finalizarii 

investitiei

An curent (N) 2021
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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: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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: 

- (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)
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3

Investiţii efectuate la 

imobilizările corporale 

existente (modernizări), 

din care: 55,00 39,87 75,00 76,50 78,03

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: 55,00 39,87 75,00

Sistem iluminare cupola 

PIATA 30.09.2021 30,00 29,37 30,00

Sistem iluminare HALA 

PIATA 31.12.2021 5,00

Sistem iluminare cimitire 31.12.2021 15,00

Lucrari de amenajare a 

aleilor in cimitire 31.12.2021 25,00 10,50 25,00

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) 184,00 43,59 355,00 362,10 369,34

Sistem supraveghere video 

Piata centrala

Achizitii materiale de 

constructii necesare 

refunctionalizarii locului 

de joaca CT4 - folosite 

pentru lucrarile efectuate 

in mod direct de catre 

beneficiar
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Imprimanta 

multifunctionala laser A3

Sistem de evidenta a 

meselor ocupate 30.09.2021 19,09 19,00

Sistem climatizare 31.12.2021 160,00 160,00

Sistem supravegh.video 

cimitir Sf Adorm 30.09.2021 5,00 12,21 13,00

Echipament de tip "mai 

compactor" 13.08.2021 7,00 3,45 7,00

Leasing Dacia Doker 31.12.2021 12,00 8,84 12,00

Perdea de aer cu 

rezistenta electrica 31.12.2021 5,00

Pacometre 31.12.2021 120,00

Trotineta electrica 31.12.2021 5,00

Motounelta 31.12.2021 3,00

Cantar 30.09.2021 2,91 3,00

Tocator heacht 30.09.2021 7,98 8,00

5

Rambursări de rate 

aferente creditelor 

pentru investiţii, din 

care: 79,99 59,99 80,00 81,60 83,23

a) - interne 31.12.2021 79,99 59,99 80,00 81,60 83,23

b) - externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER,

COBÂRLIE SILVIA
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