
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 82.390

A. Obiective (proiecte) in continuare 6.143

B. Obiective (proiecte) noi 29.590

C. Alte cheltuieli de investitii 46.657

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 43.472

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.050

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
646

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 489
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 6

54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 244

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C. Alte cheltuieli de investitii 244

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 244

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 244

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 244

Cb01 Calculatoare personale PC (20 buc) 180

Cb02 Multifuncționale LaserJet (8 buc) 64

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6

61.10.03.04 - Politie locala

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 2.458

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 500

C. Alte cheltuieli de investitii 1.958

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 1.319

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 150

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 489

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 500

B01 Extindere si suprainaltare sediul DGPLS6 - Sos. Orhideelor nr. 2d 500

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 1.958

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 1.319

Cb01 Stație încărcare mașini electrice (2 buc.) 79

Cb02 Softuri ( buc.) 209

Cb03 Switch 24 porturi (2 buc.) 12

Cb04 Sistem Server (2 buc.) 15

Cb05 Aparat aer conditionat cu functie auto restart (1 buc.) 4

Cb06 Inregistrator 8 canale (1 buc.) 43

Cb07 Stații de emisie-receptie (100 buc.) 900

Cb08 Cabinet Rack (1 buc.) 9

Cb09 UPS minim 1000W (3 buc.) 18

Cb10 Echipament pentru stocare date (1 buc.) 7

Cb11 Sistem control acces ușă metalică (1 buc.) 18

Cb12 Sistem control acces cu cod (1 buc.) 6

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 150

Cc01 Actualizare DALI modernizare și extindere clădire Șos. Orhideelor nr.2d 75

Cc02 Actualizare Proiect tehnic modernizare și extindere clădire Șos. Orhideelor nr.2d 75

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 489

Ce01 Suplimentare putere instalată sediu - 60kw on-grid 489
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Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA SCOLILOR SECTOR 6

65.10 - Invatamant

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 357

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C. Alte cheltuieli de investitii 357

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 357

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA SCOLILOR SECTOR 6

65.10.03.02 - Învatamânt primar

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 207

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C. Alte cheltuieli de investitii 207

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 207

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 207

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 207

Cb01 Laptop - pt. Scoala gimnaziala nr. 156 24

Cb02 Imprimante multifunctionale, calculatoare, videoproiectoare - pt. Scoala gimanziala Orizont 30

Cb03 Aer conditionat, rotopercutor, aparat sudura, videoproiector, instalatie sonorizare - pt. Scoala gimnaziala Adrian Paunescu 89

Cb04 Imprimante multifunctionale, calculatoare, videoproiectoare - pt. Scoala gimanziala nr. 206 14

Cb05 Imprimante multifunctionale, calculatoare, videoproiectoare - pt. Scoala gimanziala nr. 279 30

Cb06 Calculatoare - pt. Scoala gimnaziala Constantin Brancusi 20

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA SCOLILOR SECTOR 6

65.10.0402 - Învatamânt secundar superior

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 150

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C. Alte cheltuieli de investitii 150

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 150

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 150

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 150

Cb01 Autoturism - pt. Colegiul tehnic Carol I 70

Cb02 Echipamante media, echipamente pt. Instruire textila (masini de cusut etc.) - pt. Colegiul tehnic Gheorghe Asachi 30

Cb03 Imprimante multifunctionale, calculatoare, laptop, videoproiectoare - pt. Colegiul tehnic Gheorghe Asachi 30

Cb04 PC all in one - pt. Liceul tehnologic Petru Poni 20

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CENTRUL CULTURAL EUROPEAN SECTOR 6

67.10.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 5

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C. Alte cheltuieli de investitii 5

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 5

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 5

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 5

Cb01 Laptop (1 buc) 5

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CENTRUL DE SANATATE „SFANTUL NECTARIE”

68.10.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 462

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C. Alte cheltuieli de investitii 462

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 462

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 0

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 462

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 462

Cb01 Unit dentar (2 buc) 320

Cb02 Autoturism (1 buc) 72

Cb03 Aer conditionat 12000btu (1 buc) 8

Cb04 Imprimanta color A 3 (1buc) 16

Cb05 Imprimanta multifunctionala (1 buc) 5

Cb06 Laptop (5 buc) 25

Cb07 Licente Microsoft Office (8 buc) 16

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRAȚIA COMERCIALĂ SECTOR 6

70.10.50 - Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 28.864

A. Obiective (proiecte) in continuare 6.143

B. Obiective (proiecte) noi 19.090

C. Alte cheltuieli de investitii 3.631

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 1.085

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.900

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
646

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0

A. Obiective (proiecte) in continuare 6.143

A01 Modernizare și Reabilitare in vederea obtinerii ISU  Piata Valea Ialomiței 5.202

A02 Proiectare chioscuri 12 mp si 24 mp 135

A03 DOC pentru parcari biciclete 571

A04 Studii de fezabilitate si strategii pentru executia de parcari noi 235

B. Obiective (proiecte) noi 19.090

B01 Chioșcuri pentru parcuri și zone de agrement 1.100

B02 Chioșcuri presa/carte și flori 3.000

B03 Parcari securizate pentru biciclete 2.000

B04 Reabilitare și extindere Complex veteranilor 3.000

B05 Reparatii și îmbunătățiri spații comerciale aflate în administrarea ACS6 1.200

B06 Reparatii la imobilele din Brancuși 500

B07 Reparații la imobilele din Dealul Țugulea 500

B08 Reabilitare Piața Apusului 200

B09 Echipamente bariere securizate pentru parcări 500

B10 Tarabe stradale 350

B11 Lucrări de marcaje orizontale și verticale 6.740

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 3.631

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 1.085

Cb01 Achizitie de bărci și hidrobiciclete 400

Cb02 Mijloace de transport alternativ 20

Cb03 Sistem de ticketing pentru ghișee 40

Cb04 Achizitie de sisteme de parcare de biciclete 625
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Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.900

Cc01 Proiectare si Asistenta Tehnica Parcari 500

Cc02 Studii și Documentatie Tehnică Piata Orizont (SF,DTAC,PT) 700

Cc03 Piața Păcii 700

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
646

Cd01 Expertiza tehnica si evaluarea energetica a constructiilor aflate in patrimoniu 150

Cd02 Expertiza ANEVAR in vederea stabilirii valorii de expoatare  a patrimoniului 300

Cd03 Expertiza si Proiectare Piața Apusului 196

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE SECTOR 6

74.10.05.01 - Salubritate

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

ANUL 2023 - PROPUNERI

mii lei

Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

TOTAL, din care: 50.000

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 10.000

C. Alte cheltuieli de investitii 40.000

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 40.000

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0

A. Obiective (proiecte) in continuare 0

B. Obiective (proiecte) noi 10.000

B01 Amenajarea bazei de utilaje necesare desfășurării serviciului public de salubrizare - Bd. Timisoara nr. 108B 10.000

C Alte cheltuieli de investitii, din care: 40.000

Ca Achizitii imobile 0

Cb Dotari independente 40.000

Cb01 Echipamente IT (20 buc.) 100

Cb02 Șasiu 18 tone cu suprastructură tip skiploader cu lamă și sărăriță compatibile (2 buc.) 1.249

Cb03 Autoutilitară  3.5 t cu benă basculabilă (10 buc.) 3.123

Cb04 Șasiu 7 t – 7.5 t cu hooklift, bazin, sărăriță și lamă (10 buc.) 6.247

Cb05 Șasiu 6x4 cu hooklift, bazin, sărăriță și lamă (5 buc.) 3.470

Cb06 Șasiu 4x4 cu hooklift, bazin, sărăriță și lamă (5 buc.) 3.470

Cb07 Automăturătoare mare (6-7 mc) (6 buc.) 4.373

Cb08 Automăturătoare medie (6 buc.) 4.373

Cb09 Automăturătoare mică (6 buc.) 2.603

Cb10 Aspirator electric stradal (30 buc.) 1.874

Cb11 Automăturătoare mică (2 buc.) 1.886

Cb12 Autogunoieră (7-8mc) (12 buc.) 5.447

Cb13 Container de 21 mc pentru suprastructuri tip hooklift (2 buc.) 156

Cb14 Container de 24-25 mc pentru suprastructuri tip hooklift (3 buc.) 372

Cb15 Container de 10-12 mc pentru suprastructuri tip hooklift (Șasiu 7t-7.5t) (5 buc.) 450

Cb16 Container de 7 mc pentru suprastructuri tip skiploader (2 buc.) 48

Cb17 Container de 10 mc pentru suprastructuri tip skiploader (2 buc.) 58

Cb18 Dotări tehnice pentru baza de utilaje (mobilier, scule și unelte electrice și manuale, lifturi hidraulice, echipamente electrice, echipamente de supraveghere etc.) 701
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Nr.

crt.

Grupa/categoria de investiții/

Denumire obiectiv (proiect) de investiții/ activ fix

Propuneri credite 

bugetare 2023

Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii 0

Cd
Expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pt prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si 

cheltuielile legate de realizarea acestor investitii
0

Ce Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor 0
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