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PROGRAM DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022 
 
 

În anii 2019 - 2021 societatea a realizat aproape integral programul de investiții 
propus și aprobat în AGA în condițiile în care toate acestea au avut ca sursă de finanțare 
exclusiv resursele societății. 

Pentru anul 2022 se încearcă realizarea unui plan de investiții ambițios cu surse 
de finanțare mixtă (granturi IMM și surse proprii), o parte din echipamente fiind 
solicitate expres de acționari. 

Având în vedere că necesarul de echipamente al societății este foarte mare 
(raportat atât la lucrările din portofoliu cât și la potențiale lucrări pentru care se va 
participa la licitații), că rezultatele inventarierii anuale efectuate de comisia desemnată 
în acest scop confirmă starea avansată de uzură a unei părți din mijloacele tehnice 
aparținând societății, pentru creșterea competitivității societății pe plan zonal și regional, 
se propune spre analiză și aprobare achiziția următoarelor mijloace tehnice: 

1. Autospecială până în 3500 kg. cu 3 până la 8 locuri cu simplă/triplă basculare (surse 
proprii de finanțare) ........................................................................................ 39.000 €  

2. Miniîncărcător - 1 bucată (grant IMM + surse proprii de finanțare) ............  43.000 € 
3. Miniexcavator - 1 bucată (grant IMM + surse proprii de finanțare) .............. 27.900 € 
4. Buldoexcavator - 1 bucată (grant IMM + surse proprii de finanțare) ............ 77.000 €  
5. Autoutilitară papuc 5 locuri - 1 bucată (sursă proprie de finanțare) .............. 16.000 € 
TOTAL AUTO / UTILAJ fără TVA ............................................................. 202.900 € 

(curs euro 4,95 lei/€) 1.004.355 lei 

Din această sumă, 95.980 € o reprezintă valoarea solicitată prin grant IMM, restul 
urmând a fi asigurat prin surse propria de finanțare. 

Se menționează că dotările sunt realiste și imperios necesare în strânsă concordanță 
cu lucrările avute în prezent, însă trebuie menționat că utilajul buldoexcavator este 
solicitat în lista de investiții de unul din acționarii semnificativi cu scopul declarat de a 
lărgii portofoliul de lucrări. 

De asemenea, toți acționarii au avut parte în anii 2018 și 2020 de o informare 
completă privind starea parcului societății - acestea fiind supuse aprobării în mare parte 
pentru valorificare (dar nu s-a putut realiza nimic datorită gradului mare de uzură a 
acestora precum și a vechimii lor ceea ce face ca acestea să nu mai dispună nici de piese 
de schimb). 

Ca și în anii anteriori, având în vedere evoluția contractelor de lucrări, sursa de 
(co)finanțare pentru achiziția acestor utilaje va fi constituită cumulativ din parte din 
profitul rezultat pe anii 2019 - 2021 precum și din rezultatul parțial al operațiunilor 
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financiare pe parcursul anului 2022 completat, dacă va fi posibil, de sume obținute din 
valorificarea mijloacelor fixe scoase din uz. 

Pentru valorificarea superioară a sediului central din strada Egalității, nr. 2 și/sau 
la punctul de lucru din Buzău, spațiile au nevoie de efectuarea în regim de urgență a unor 
lucrări de reparații și refacere, după cum urmează: 

1. sediul social (lucrări care nu au putut fi realizate în anii anteriori) - reparații ale 
fațadelor și tâmplăriei - cost estimat inițial pe anul 2022 ..................... 300.000 lei 

2. punctul de lucru din strada Hipodrom, mun. Buzău - reparații la împrejmuire și la 
hala pe structură metalică ...................................................................... 110.000 lei 
 
TOTAL INVESTIȚII / REPARAȚII = 1.004.355 lei / 410.000 lei 

 
 
 
 

ADMINISTRATOR, 
RADU Nicolae 


