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ANEXĂ     
la H.C. L. al Sectorului 6 nr. ............... 

 

 

2.2. - PROPUNERE FINANCIARĂ 
 

2.2.1 - Centralizator buget 

  
CHELTUIELI 

 

TOTAL(lei) 
 

Suma 

fara 

TVA(lei) 

 

TVA(lei) 

Cap. I Cheltuieli directe 382299.83 321260.37 61039.46 

Linia 1 Cheltuieli pentru imobil     

1.1 Cheltuieli pentru  asigurarea utilităților necesare 
obiectivului de investiții 

   

1.2 Cheltuieli pentru obţinerea de avize şi autorizaţii    

1.3 Cheltuieli pentru expertizare tehnică    

 Cheltuieli pentru certificarea performanței 

energetice și auditul energetic al clădirilor în 
conformitate cu prevederile Regulamentului 

241/2021 

   

1.4 Cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a 
spațiului (max 8,2%) 

   

 Cheltuieli pentru întocmirea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 

   

1.5 Cheltuieli referitoare la documentațiile tehnice 
necesare în vederea obținerii avizelor/ 

acordurilor/autorizațiilor 

   

1.6 Cheltuieli pentru verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 

   

1.7 Cheltuieli pentru proiect tehnic și detalii de 

execuție 

   

1.8 Cheltuieli pentru dirigenție de șantier    

1.9 Cheltuieli pentru investiția de bază 24926.70 20946.81 3979.89 

1.10 Cheltuieli pentru lucrări de construcții și 

instalații aferente organizării de șantier  

   

1.11 Cheltuieli referitoare la comisioane, cote, taxe, 

costul creditului 

   

 Total Linia 1 24926.70 20946.81 3979.89 

Linia 2   Cheltuieli pentru dotarea serviciului cu 

echipamente, mobilier şi cazarmament  

   

2.1 Cheltuieli pentru achiziţia de dotări specifice a 
serviciilor specializate 

 

 

54502 45800 8702 
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2.2 Cheltuieli pentru achiziţia de aparatură 

tehnologica-electrocasnică (maşini de spălat, 
frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme, 
etc.), tehnologii de acces și tehnologii și 

dispozitive asistive 

17931.63 15068.60 2863.03 

2.3 Cheltuieli pentru achiziţia de veselă şi tacâmuri    

2.4 Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de 
birotică (calculator, telefon, fax, imprimantă, 

etc) 

18399.91 15462.11 2937.80 

2.5 Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente PSI    

2.6 Cheltuieli pentru achiziţia de mobilier (de ex. 
paturi, dulapuri, mese, scaune, mobilier de 

bucătărie etc.) 

   

2.7 Cheltuieli pentru achiziţia de cazarmament 

(saltele, lenjerie pat, prosoape, perne, pilote  
etc.)  

   

2.8 Alte cheltuieli (mochetă, covoare, corpuri de 
iluminat, etc) 

   

2.9 Cheltuieli pentru mijloc de transport/ mijloc de 
transport adaptat 

266539.59 223982.85 42556.74 

 Total Linia 2 357373.13 300313.56 57059.57 

Cap. II Cheltuielile diverse şi neprevăzute  max. 10% din 

valoarea 
finanţării 
nerambursabile 

solicitate 

  

1. Cheltuielile diverse şi neprevăzute  131805.28 110760.74 21044.54 

 

 Total cap. I + cap. II  (lei) 514105.11 432021.11 82084 

     

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

 


