
ANEXA 1

mii lei

Nr.
crt.

Explicații U/M Cantitate
Preț  

Unitar
Valoare

TOTAL                       820
Din care :
A.  Lucrări   în   continuare 0
B.  Lucrări    noi 0
C.  Alte cheltuieli de investiții 820

I. CAPITOLUL 54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 145
A. Lucrari   in   continuare 0
B. Lucrari noi 0
C. Alte cheltuieli de investitii,din care: 145
a. Achizitii imobile 0

b. Dotari independente 145
1 Sisteme PC buc. 15 7.00 105

2 Multifunctional Laser Jet buc. 8 5.00 40

c.
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente 

obiectivelor de investitii
0

d.
Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea 

efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

e.
Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte 

cheltuieli asimilate investitiilor
0

II CAPITOLUL 61.10.03 ORDINE PUBLICĂ - POLIȚIE LOCALĂ 35
A. Lucrări   în   continuare 0
B. Lucrări noi 0
C. Alte cheltuieli de investiții, din care: 35
a. Achiziții imobile 0

b. Dotări independente 35
1 Tablete pentru masurarea temperaturii corporale buc. 2 12.50 25

2 Softuri 10.00 10
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c.
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente 

obiectivelor de investiții
0

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau 

înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale și calamități, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor 

investiții

0

e.
Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte 

cheltuieli asimilate investițiilor
0

III. CAPITOLUL 65.10  ÎNVĂȚĂMÂNT 90
A. Lucrări   în   continuare 0
B. Lucrări noi 0
C. Alte cheltuieli de investiții, din care: 90
a. Achiziții imobile 0
b. Dotări independente 90
1 Imprimante multifuncționale, calculatoare, videoproiectoare buc. 15 2.33 35

2 Echipamente buc. 24 2.29 55

c.
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente 

obiectivelor de investiții
0

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau 

înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale și calamități, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor 

investiții

0

e.
Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte 

cheltuieli asimilate investițiilor
0

IV. CAPITOLUL 67.10 CULTURA, RELIGIE 400
A. Lucrari   in   continuare 0
B. Lucrari noi 0
C. Alte cheltuieli de investitii,din care: 400
a. Achizitii imobile 0
b. Dotari independente 400
1 Casute lemn 2.5m x2m buc 90 4.00 360

2 Perdea decoratiuni 30 ml buc 100 0.15 15

3 Brad de Craciun 15 m buc 1 25.00 25

c.
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente 

obiectivelor de investitii
0

d.
Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea 

efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

e.
Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte 

cheltuieli asimilate investitiilor
0
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V. CAPITOLUL 68.10.12 CMS SF NECTARIE 150
A. Lucrări   în   continuare 0
B. Lucrări noi 0
C. Alte cheltuieli de investiții, din care: 150
a. Achiziții imobile 0
b. Dotări independente 150
1 Osteodensitometru cu ultrasunete buc. 1 35.00 35

2 Electrocauter mono si bipolar cu radiofrecventa electrochirurgie buc 1 7.00 7

3 Combina electroterapie sunete buc 1 18.00 18

4 Sonde Tecar combina Winback buc 2 5.00 10

5 Canapea pentru masaj actionata electric buc 1 9.00 9

6 Videoprinter aparat de ultrasonografie buc 1 7.00 7

7 Audiometru de screening buc 1 5.00 5

8 Electrocardiograf 12 canale buc 1 11.00 11

9 Sistem back-up baza de date buc 1 18.00 18

10 Licente echipament retea buc 2 15.00 30

c.
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente 

obiectivelor de investiții
0

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau 

înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale și calamități, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor 

investiții

0

e.
Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte 

cheltuieli asimilate investițiilor
0

       Ordonator principal de credite,

              CIPRIAN CIUCU BOGDAN CIOCIRLAN

Director Executiv,
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