
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

     HOTARÂRE 
 

privind revizuirea programului multianual de investitii  
precum si a graficului de esalonare financiara 

 
                  
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice;  

            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 3805/13.03.2018 al Biroului Investiţii  

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art. 1. Se aprobă  revizuirea programului multianual de investii, conform Anexei, in vederea realizarii 
unor lucrari de investitii/modernizare/reabilitare, servicii, documentatii de proiectare si consultanta, prin 
adaugarea urmatoarelor obiective de investitii cu finantare conform Fiselor obiectivelor de investitii, 
anexe  la prezenta,: 

- Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt; 
- Lucrari de investitii si arhitectura la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Humulesti, oras 

Tg. Neamt 
Art. 2. Pentru investitia “Lucrari de investitii si arhitectura la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” 
Humulesti, oras Tg. Neamt”, se aproba modificarea termenului de executie pana in data de 30.06.2019. 
Art. 3. Se aproba revizuirea, ajustarea si reaprobarea anuala sau ori de cate ori e nevoie a programului 
multianual de investii. 
Art. 4. Directia de Contabilitate si Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 
 

              Avizat legalitate,  
                              Secretar , 

               jr. Tutu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
     
Nr. 5378 din 17.04.2018 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

privind revizuirea programului multianual de investitii 
precum si a esalonarii financiare conform Fiselor obiectivelor 

 
 
 
 
 

  Având în vedere necesitatea cresterii numarul de locuri de parcare, se impune amenajarea 
parcarilor existente astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere functional, cantitativ si calitativ 
necesitatilor crescande ale cetatenilor, prin realizarea investitiei  “Amenajare si modernizare parcari - 
10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” 
 

Datorita faptului ca termenul de realizare a investitiei este de 24 luni (din care 20 luni pentru 
realizarea lucrarilor de constructii-montaj), este necesara intocmirea Fisei obiectivului in concordanta cu 
estimarea duratei de catre proiectant. 

 
 

Referitor la investitia “Lucrari de investitii si arhitectura la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” 
Humulesti, oras Tg. Neamt” a fost transmisa de catre SC Romserv SA Bacau adresa nr. 
5028/04.04.2018, prin care antreprenorul, solicita prelungirea termenului de executie cu 6 luni, motivat in 
principal de lipsa alocarii bugetare. Astfel este necesara stabilirea valorii transelor alocate pentru 
finalizarea lucrarilor la contractul mentionat, astfel incat sa fie stabilit termenul de executie corelat cu 
valorile alocate. Totodata trebuie stabilit termenul de executie in concordanta cu posibilitatile de alocare 
bugetare. 

 
 

Avand in vedere cele mentionate, este necesara modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 
297/03.10.2017, in sensul revizuirii programului multianual prin adaugarea celor doua investitii si a 
alocarii fondurilor conform Fiselor obiectivelor sus-mentionate. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                              APROBAT, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                               PRIMAR, 
Nr. 5379 din 17.04.2018                                                                        HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

privind revizuirea programului multianual de investitii 
precum si a esalonarii financiare conform Fiselor obiectivelor 

 
   
 
 

 
 Pentru investitia „Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, 
judetul Neamt” amplasamentele propuse a fi amenajate sunt urmatoarele:  

- Parcarea 1 se află amplasată în incinta blocurilor de locuinţe de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada 
ing. Serafim Lungu, Aleea Târgului şi clădire Poşta Română. In suprafata propusă a se amenaja se 
gasesc 9 (nouă) garaje din lemn şi metal şi un spaţiu amenajat ca loc de joacă pentru copii. 
Accesul se realizează din Aleea Târgului prin doua alei asfaltate.  Suprafaţa cuprinsă intre sediu 
poştă si locul de joaca are o imbrăcăminte asfaltică degradată şi este mărginită la nord de o alee 
betonată care asigură accesul la blocul de locuinte Restul zonei studiate este balastată. Accesul 
către zona poştei se realizează printr-o alee balastată cuprinsă intre cele 6 garaje şi locul de joacă. 
Cele 3 garaje aşezate perpendicular pe aliniamentele blocurilor de locuinte blochează accesul auto  
in incinta spaţiului de amenajat. Pentru amenajarea acestei parcări cele nouă garaje existente se 
vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 2 se află amplasată în incinta dintre blocurile de locuinţe de pe strada Cuza Vodă, strada 
Gloriei, clădira marketului Delfino (partea dinspre sud-est) şi Autogara Mondo Tour. Suprafaţa 
parcării existente este parţial  balastată, restul fiind de pământ. În prezent în incinta parcării se 
găsesc amenajate 5 garaje din lemn. Accesul în parcare se realizează printr-o alee balastată. Pentru 
amenajarea acestei parcări cele cinci garaje existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcare 3 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Gloriei, clădirea 
Poşta Română, clădirea marketului Delfino (partea dinspe nord), clădirea SC Apa Serv SA. 
Suprafeţele parcării existente sunt din pământ, balast şi beton degradat. Accesul se realizează prin 
Aleea Gloriei. Nu ezistă pe amplasament nici un garaj. 

-  Parcarea 4 este amplasată în incinta blocurile de pe b-dul Ştefan cel Mare, strada Cuza Voda, 
Aleea Salcâmilor, clădirea Socom Unirea. Intrarea in parcare se face din Aleea Salcâmilor. 
Parcarea are o zonă sistematizată  cu imbrăcăminte asfaltică şi trotuar amenajat cu pavele 
prefabricate si o zonă cu balast şi pământ. În incinta parcării se găsesc  amplasate 24 garaje din 
lemn şi metal. Pentru amenajarea acestei parcări cele 24 garaje existente se vor demola pe 
cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 5 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe b-dul Mihai Eminescu, strada Cuza 
Vodă, strada Radu Teoharie, strada Roger Naum, clădiri şi terenuri private. Incinta are trei 
amplasamente neamenajate unde se parchează autoturismele. Aceste amplasamente sunt separate 
de clădiri şi terenuri private şi au construite 25 garaje din lemn. Suprafeţele au o îmbrăcăminte din 



balast şi beton degradat. Accesul în parcare se face prin strada Roger Naum din strada Cuza Vodă. 
Pentru amenajarea acestei parcări cele 25 garaje existente se vor demola pe cheltuiala 
proprietarilor.  

- Parcarea 6 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Vasile Alecsandri, b-dul Mihai 
Eminescu, clădirea marketului Arianis şi clădirea staţiei peco, benzinăria MOL. În incintă se 
gaseşte marketul Arianis. Accesul se face din B-dul Mihai Eminescu printr-o alee betonată 
degradată. Incinta are două zone, una balastată şi una cu asfalt degradat. In zona parcării se găsesc 
5 garaje din lemn (garaje care au cărti funciare şi nu fac obiectul demolării). 

- Parcarea 7 este amplasată în incinta din spatele blocurilor de pe b-dul Mihai Eminescu (zona 
Ozana), strada Veronica Micle şi proprietăţile private. Accesul se face prin intermediul unei alei 
balastate. Incinta este neamenajată având platforma din balast şi pământ. Lipite de blocul de 
locuinte, in suprafaţa propusă a se amenaja, se gasesc un număr de 10 garaje construite din diferite 
material (lemn, metal, zidărie) şi două extinderi. Pentru amenajarea acestei parcări cele 10 garaje 
existente se vor demola pe cheltuiala proprietarilor.  

- Parcarea 8 este amplasată în faţa blocului de locuinţe de pe b-dul Mihai Eminescu, strada 
Castanilor, strada Lalelelor, clădirea Judecătoriei Târgu Neamţ. La parterul blocului se gaseşte 
Judecătoria. Parcarea se compune din două amplasamente şi o alee betonată. Parcarea şi aleea 
pietonală au o îmbrăcăminte din beton degradat. Accesul în parcare se face din b-dul M. Eminescu 
şi strada Castanilor. În suprafaţa propusă a se amenaja nu se găsesc garaje.   

- Parcarea 9 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Mărăşeşti, strada Codrului, 
Aleea Zimbrului, b-dul Ştefan cel Mare, o clădire post TRAFO, clădirea restaurant Central şi două 
proprietăţi private de teren. Accesul se face din Aleea Zimbrului printr-o alee cu îmbrăcăminte 
asfaltică degradată. Parcarea existentă are suprafeţe cu îmbracaminte  din beton degradat. În 
această incintă se găsesc 12 garaje din lemn. Pentru amenajare parcare este necesar să fie 
demolate toate cele 12 garaje. 

- Parcarea 10 este amplasată în incinta dintre blocurile de pe strada Calistrat Hogaş, clădirea 
Supercoop (partea dinspe nord), clădirea unei unei centrale termice dezafectată, propretăţi private 
de teren  şi strada Alexandru Lăpuşneanu. Accesul se face atât din strada Alexandru Lăpuşneanu 
cât şi din strada Calistrat Hogaş . Suprafaţa parcării existente este parţial din balast, parţial din 
îmbrăcăminte asfaltică degradată. În acestă incintă se găsesc 20 garaje din lemn şi metal. Pentru 
amenajare parcare este necesar să fie demolate toate cele 20 garaje. 

 
Valoarea investitiei “Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul 

Neamt”, este de 4.443.713,00 lei, fara TVA, din care constructii-montaj 3.544.016,00 lei, fara TVA., iar 
durata de executie este de 24 luni, din care 20 luni pentru executia lucrarilor de constructii-montaj. 
Alocarea fondurilor se va face conform Fisei obiectivului, anexate. 

 
 

Referitor la investitia “Lucrari de investitii si arhitectura la Scoala Gimnaziala “Ion 
Creanga” Humulesti, oras Tg. Neamt” a fost transmisa de catre SC Romserv SA Bacau adresa nr. 
5028/04.04.2018, prin care antreprenorul SC Romserv SA Bacau, solicita prelungirea termenului de 
executie cu 6 luni, motivat in principal de lipsa alocarii bugetare se impune stabilirea valorii transelor 
alocate pentru finalizarea lucrarilor la contractul mentionat, astfel incat sa fie stabilit termenul de executie 
corelat cu valorile alocate. 

 
Valoarea contractata este de 331.121,78 lei, inclusiv TVA, iar fondurile alocate sunt urmatoarele: 
- pentru anul 2017 : 60.000,00 lei, din care achitat valoarea de 58.739,52 lei; 
- pentru anul 2018 : 90.000,00 lei, valoare programata pe trimestrul al II-lea; 

 
Restul de executat este de 331.121,78 – 58.739,52 - 90.000,00 = 182.382,26 lei (TVA inclus), 

suma ce urmeaza a fi alocata in Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019. 
Totodata mentionam ca in cazul unei rectificari pozitive pe parcursul anului in curs, se va solicita 

constructorului executia de lucrari in limita fondurilor suplimentate. 



Termenul de executie a expirat in data de 13.04.2018, fiind necesara prelungirea acestuia pana in 
data de 30.06.2019, motivat de alocarea de fonduri, conform Fisei obiectivului anexata. 

 
 

Avand in vedere cele mentionate,  vă supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
revizuirea programului multianual de investitii precum si a esalonarii financiare conform Fiselor 
obiectivelor pentru investitiile:  

- “Lucrari de investitii si arhitectura la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Humulesti, oras 
Tg. Neamt”  precum si prelungirea contractului de executie pana in data de 30.06.2019; 

- Amenajare si modernizare parcari - 10 parcari in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” 
 

 
 
 
 
                    Director economic,                                                              Birou Investiţii,                                         
                  ec. Iosub Ecaterina                                                             ing. Durbacă Sorin                                                                 
 
 
 

            Serviciul Juridic, 
         Inspector superior Iovoaia Ciprian 
 
 
 
 



 
ANEXA LA __________________________________ 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Tip 
contract 

Valoare 
estimata 
(inclusiv 
TVA) 

Alocat 
2018 

Alocat 
2019 

Alocat 
2020 

Alo
cat 
202
1 

1. Recompartimentare 
apartament str. Radu 
Teoharie, bloc D3, scara C, 
parter, apartament 33 

Lucrare 110.066,00 25.000 85.066,00   

2. Lucrari de autorizare PSI la 
Centrul „Sfanta Teodora”, 
oras Tg. Neamt, etapa 2 

Lucrare 202.323,75 60.000 142.323,75   

3. Reabilitare si modernizare 
Cinematograf Ozana, oras Tg. 
Neamt 

servicii 107.100,00 34.000 73.100,00   

4. Infiintarea de intreprinderi 
sociale, inclusiv de 
intreprinderi sociale de 
insertie 

servicii 64.260,00 30.000 34.260,00   

5. Reabilitare Pavilion central si 
dotare Spital Orasenesc 
„Sfantul Dimitrie”, oras Tg. 
Neamt, judetul Neamt 

servicii 142.800,00 25.000 117.800,00   

6. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Liceului „Vasile Conta”, oras 
Tg. Neamt 

servicii 95.200,00 
45.220,00 
140.420,00 

14.000 126.420,00   

7. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii si 
dotarii Scolii Domnesti 
„Grigore Ghica-Voda 

servicii 77.350,00 
45.220,00 
122.570,00 

13.000 109.570,00   

8. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii si 
dotarii Colegiului Tehnic 
„Ion Creanga”, oras Tg. 
Neamt 

servicii 77.350,00 
45.220,00 
122.570,00 

13.000 109.570,00   

9. Reabilitarea si modernizarea 
Parcului „Unirea” din orasul 
Tg. Neamt 

servicii 
lucrare 

708.721,00 500 708.221,00   

10. Supraveghere video stradala, 
oras Tg. Neamt 

servicii 
lucrare 

277.000,00 500 276.500,00   

11. Extindere sistem (retea) de 
canalizare, oras Tg. Neamt 

servicii 30.800,00 1.000 29.800,00   

12. Construire bloc ANL, str. Servicii 85.000,00 25.000 60.000,00   



Unirii 
13. Construire bloc specialisti in 

sanatate 
Servicii 60.000,00 25.000 35.000,00   

14. Amenajare si modernizare 
parcari - 10 parcari in 
orasul Tg. Neamt, judetul 
Neamt; 

 

Lucrari 5.288.018,47 150.000 
(2017) 
15.000 

3.500.000 1.623.018,
47 

 

15. Lucrari de investitii si 
arhitectura la Scoala 
Gimnaziala “Ion Creanga” 
Humulesti, oras Tg. Neamt 
 

lucrari 331.121,78 58.739,52 
(2017) 
90.000 

182.382,26   

 TOTAL 7.792.771,00 579.739,52 5.590.013,
01 

1.623.018,
47 

 

 
 
 
 
         PRIMAR,                                                                                       DIRECTOR ECONOMIC, 
HARPA VASILICĂ                                                                                ec. IOSUB ECATERINA 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                    
 



JUDETUL : NEAMT
Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL TIRGU NEAMT
Capitol: 

Cod: *)

FORMULAR:

Lucrari de investitii si arhitectura la Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Humulesti, oras Tg. Neamt

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare , B - obiectiv  nou,  C - alte cheltuieli de investiţ

A. DATE GENERALE:
1. Date geografice:

1.1 Judeţ Neamt
1.2 Oraş Tg. Neamt
1.3 Amplasament Tg. Neamt

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII

84.02

2215

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice _____________________
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie

Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată ( mii lei)
preturi luna 10.2016, fara TVA 331.12

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) _____________________
- arhitectura, instalatii electrice, termice, sanitare, gaze naturale _____________________

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 26, din care:
26 luni, pentru C+M

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării ( mii lei)

(în preţuri luna 03 anul 2017) 331.12
2. Durata de realizare contractată pentru executie (număr luni) 26.00
3. Data începerii investiţiei (luna 04 anul 2017) 13.04.2017
4. Data programată a terminării şi PIF (luna 06 anul 2019) 6/30/2019
5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2017 ( mii lei) 58.74
6. Valoarea programată în anul 2018 (mii lei) 90.00
7. Valoare ramasă de finanţat la 30.12.2018 ( mii lei) 182.38

F221



F222



D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament 5.288,018
II  Credite bugetare: 15 mii lei

- mii lei -
I CHELTUIELI
II EFECTUATE

până la
12/31/2017

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9
 1. Total surse de finanţare (cheltuieli amenajare teren, proiec) I 331.12 58.74 90.00 182.38
tare si asistenta tehnica, investitia de baza, organizare de san II 148.74 58.74 90.00
tier, diverse si neprevazute, informare si publicitate)
 02 Buget local I 331.12 58.74 90.00 182.38
     din care: II 148.74 58.74 90.00
 51.02 Transferuri de capital I

II
55 Alte transferuri I

II

 ESTIMARI 
2020

 ESTIMARI 
2021

 Estimari anii 
ulteriori

TOTAL
PROPUNERI 

2018
 ESTIMARI 

2019

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
aferente cadrului financiar 2014-2020 II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71 Active financiare I 331.12 58.74 90.00 182.38

II 148.74 58.74 90.00
       *) Detalierea titlurilor pe articole/alineate se va face I
        potrivit clasificatiei bugetare, după caz. II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I         .… I

II



- mii lei -
I CHELTUIELI
II EFECTUATE

până la
12/31/2017

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9

 ESTIMARI 
2020

 ESTIMARI 
2021

 Estimari anii 
ulteriori

TOTAL
PROPUNERI 

2018
 ESTIMARI 

2019

08 Fonduri externe nerambursabile I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

10 Venituri proprii I 0
II

51.02 Transferuri de capital I 0
II

         …. I
II

         .… I
II

80 Alte surse I80 Alte surse I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

Primar,
Harpa Vasilică ec.Iosub Ecaterina



JUDETUL : NEAMT
Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL TIRGU NEAMT
Capitol: 

Cod: *)

FORMULAR:

Amenajare so modernizare parcari -10 parcari in orasul Tg.Neamt, judetul Neamt

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare , B - obiectiv  nou,  C - alte cheltuieli de investiţ

A. DATE GENERALE:
1. Date geografice:

1.1 Judeţ Neamt
1.2 Oraş Tg. Neamt
1.3 Amplasament Tg. Neamt

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII

84.02

2215

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice _____________________
2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie

Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată ( mii lei)
preturi luna 05.2017, fara TVA 4,444

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) _____________________
- numar parcari: 10 _____________________
- suprafata totala parcari: 14112 mp _____________________

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24, din care:
20 luni, pentru C+M

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanţării ( mii lei)

(în preţuri luna 05 anul 2017) 5,288
2. Durata de realizare contractată pentru executie (număr luni) 20
3. Data începerii investiţiei (luna 09 anul 2018)
4. Data programată a terminării şi PIF (luna 05 anul 2020) 01.05.2020
5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2017 ( mii lei) 150
6. Valoarea programată în anul 2018 (mii lei) 15
7. Valoare ramasă de finanţat la 30.12.2018 ( mii lei) 5,123
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D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I  Credite de angajament 5.288,018
II  Credite bugetare: 15 mii lei

- mii lei -
I CHELTUIELI
II EFECTUATE

până la
12/31/2017

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9
 1. Total surse de finanţare (cheltuieli amenajare teren, proiec) I 5,288 150 15 3,500 1,623
tare si asistenta tehnica, investitia de baza, organizare de san II 165 150 15
tier, diverse si neprevazute, informare si publicitate)
 02 Buget local I 5,288 150 15 3,500 1,623
     din care: II 165 150 15
 51.02 Transferuri de capital I

II
55 Alte transferuri I

II

 ESTIMARI 
2020

 ESTIMARI 
2021

 Estimari anii 
ulteriori

TOTAL
PROPUNERI 

2018
 ESTIMARI 

2019

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
postaderare II
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I
aferente cadrului financiar 2014-2020 II
75 Fond National de Dezvoltare I

II
71 Active financiare I 5,288 150 15 3,500 1,623

II 165 150 15
       *) Detalierea titlurilor pe articole/alineate se va face I
        potrivit clasificatiei bugetare, după caz. II
06 Credite externe I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I

II
07 Credite interne I

II
51.02 Transferuri de capital I

II
         …. I

II
         .… I         .… I

II



- mii lei -
I CHELTUIELI
II EFECTUATE

până la
12/31/2017

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9

 ESTIMARI 
2020

 ESTIMARI 
2021

 Estimari anii 
ulteriori

TOTAL
PROPUNERI 

2018
 ESTIMARI 

2019

08 Fonduri externe nerambursabile I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

10 Venituri proprii I 0
II

51.02 Transferuri de capital I 0
II

         …. I
II

         .… I
II

80 Alte surse I80 Alte surse I
II

51.02 Transferuri de capital I
II

         …. I
II

         .… I
II

Primar, Director executiv
Harpa Vasilică ec.Iosub Ecaterina


