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mii lei

0 1 2 3

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 5.962.775

1 Surse proprii, din care: 1.276.761

  a) - amortizare 445.920

  b) - profit 830.841

2 Alocaţii de la buget

3 Credite bancare, din care: 1.618.500

  a) - interne 1.618.500

  b) - externe 0

4 Alte surse, din care: 3.067.514

 -din fonduri europene 0

 -din Plan National de investitii (PNI) 62.150

 -surse din anii anteriori 3.005.364

              -profit anii anteriori 3.005.364

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 5.962.775

1 Investiţii în curs, din care: 340.125

a) pentru bunurile propr. privată a operatorului ec.: 340.125

1.1

Lucr.de explorare,exploatare gaze naturale şi producere 

energie electrică 329.130

1.2

Susţinerea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale 0

1.3 Lucrări de protecţia mediului înconjurator 10.995

1.4 Cheltuieli  studii şi proiecte de  investiţii

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie 

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale

2 Investiţii noi, din care: 107.625

a) ptr. bunurile proprietatea privată a operatorului ec. 107.625

2.1

Lucr.de explorare,exploatare gaze naturale şi producere 

energie electrică 104.572

2.2

Susţinerea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale 0

2.3 Lucrări de protecţia mediului înconjurator 3.053

2.4 Cheltuieli  studii şi proiecte de  investiţii

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie 

de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al 

statului sau al unităţii administrativ teritoriale

3

Investiţii efectuate la  imobilizările corporale  existente 

(modernizări), din care: 292.495

a) ptr. bunurile prop. privată a operatorului economic 292.495

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în conc., înch.sau în loc. de gest, 

exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 

unităţii administrativ teritoriale:

   - (denumire obiectiv)

4.1. Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 137.437

4.2.
Alte investitii(studii,licenţe,softuri , imobilizări financiare, 

etc.) 4.842.318

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din 

care: 242.775

   a) - interne 242.775

   b)- externe 0
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