
Operatorul economic: S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
Adresa: Piteşti, Calea Bucureşti, bloc U4, mezanin
Cod unic de înregistrare: RO 27374805/10.09.2010

mii lei

Aprobat Realizat 
0 1 2 3 4

I SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din 
care                1,004 39

1 Surse proprii, din care: 983 18
a) amortizare                   606 11
b) profit
c) cota de dezvoltare modernizare SACET 
(contorizare)                   377 7

2 Alocatii de la buget
3 Credite bancare, din care:

a)-interne
b)-externe

4 Alte surse, din care:                     21 21

Sume conform art. 78, alin.3, lit. b) din Legea nr.448/2006                        21 21

- (denumire sursă)
II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:                   865 39

1 Investitii in curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a 
operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 
statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
c)  pentru bunurile de natura domeniului privat al 
statului sau al unitatii administrativ teritoriale :
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate 
sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din 
domeniul public sau privat al statului sau al unitatii 
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-

2 Investitii noi, din care:                     38 0
a) pentru bunurile proprietatea privata a 
operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 
statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                     38 0

Relocare echipamente CT 604                     38 0

Inlocuit (redimensionat Dn 150 - Dn 200) conducte 
racord termic de la CT 207 la PT 204
Inlocuit (redimensionat Dn 500 - Dn 150) conducte 
racord termic de la CT 507 la PT 515
Inlocuit (redimensionat Dn 600 - Dn 150) conducte 
racord termic de la CT 401 la PT 104 camin C6

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
anul 2016

anul 2016INDICATORI



Inlocuit conducte Dn 150 racord termic PT 402 (str. 
M.Eminescu) aflate in canalul termic, cu conducte 
preizolate Dn 150 pe o lungime de 30 ml
Lucrari de reabilitare terase cu sarpanta la CT 713, 
803, 715, 905, 1217, 1216, 811, 1006, 1009
c)  pentru bunurile de natura domeniului privat al 
statului sau al unitatii administrativ teritoriale :
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate 
sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din 
domeniul public sau privat al statului sau al unitatii 
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-

3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale 
existente ( modernizari) , din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a 
operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 
statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
c)  pentru bunurile de natura domeniului privat al 
statului sau al unitatii administrativ teritoriale :
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate 
sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din 
domeniul public sau privat al statului sau al unitatii 
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)                   827 39

5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru 
investitii, din care:
a) - interne
b) -externe


