
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 5

I SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din 
care:       1,074 1,049.313

1 Surse proprii, din care: 1,074 1,049.313
a) amortizare          704 668.943
b) profit
c) cota de dezvoltare modernizare SACET 
(contorizare)          370 380.370

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

a) - interne
b) - externe

4 Alte surse, din care:
Sume conform art. 78, alin.3, lit. b) din Legea 
nr.448/2006
- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:       1,074 513.150
1 Investitii in curs, din care:            34 32.652

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:

1.1 Inlocuit (redimensionat Dn 500 - Dn 150) conducte 
racord termic de la PT 515 la CT 507 30/09/2018            34 32.652

- (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: 
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)

                         Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
realizat anul 2018

anul 2018INDICATORI Data 
finalizarii 



d) pentru bunurile luate în concesiune , închiriate sau 
în locaţie 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: 92           60.146
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: 92 60.146

3.1
Inlocuit (redimensionat Dn 400 - Dn 150) conducte 
racord termic de la P.T. 606 - UM 1261 la C.T. 601 
cu conducta preizolata

31/12/2018 10 0.0

3.2
Modificat traseu racord termic C.T. 202, portiune 
care trece prin subsolul tehnic al blocului E7 cu 
conducta preizolata

31/12/2018 10 0.0

3.3
Realizare circuit incalzire (tur-retur) din C.T. 1217 
pentru consumatorii din C.T. 1216 cu conducta 
preizolata

30/09/2018 52 60.146

3.4
Reabilitare si modernizare retea termica de 
distributie incalzire Bl. L1-L2 - Bl. L4-L5-L6 / P.T. 204 
(subtraversare Bd. N. Balcescu) cu teava preizolata

31/12/2018 10 0.0

3.5
Reabilitare si modernizare retea termica de 
distributie a.c.c. Bl. L1-L2 - Bl. L4-L5-L6 / P.T. 204 cu 
teava preizolata

31/12/2018 10 0.0

3.6
Ancorare prin cabluri si fundatii de beton a 
structurilor metalice de sustinere cosuri de fum la 
C.T. (expertiza, proiect, DDE, executie)  

31/12/2018

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) 948 420.352
4.1 Contoare energie termica 15/10/2018          826 309.058
4.2 Autovehicul Dokker(1 buc.) 14/12/2018            56 49.678
4.3 Buldoexcavator 24/05/2018            59 58.356
4.4 Generator electric 08/11/2018              7 3.260

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

       Iulian RICHITEANU

Sef Serviciu Achiz, Ad.tiv,                           
   Gheorghe LUCA                           

     DIRECTOR GENERAL


