
-5.157 - mii lei-

132.138 188.217 7.479

I. 40.110 45.321 6.857

1 17.847 25.250 3.551

2 138 91 0

3 0 0 0

4 163 1.790 0

5 745 0 0

6 16.431 15.280 3.156

7 31 915 150

8 0 0 0

9 4.620 0 0

10 0 850 0

11 19 578 0

12 115 567 0

II. 89.805 141.877 586

III. 2.223 1.019 37

NOTĂ:

Modernizare şi extindere reţele exterioare de utilităţi la CS Dinamo Bucureşti - 

obiectiv în continuare

Clădire administrativă Instituţia Prefectului  Judeţul Satul Mare - obiectiv în 

continuare

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ

Denumire obiectiv de investiţii

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii

Achiziții de imobile

INFRASTRUCTURĂ, din care:

Lucrări noi la obiective din sectorul de ordine publică şi siguranţă naţională

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii 

TOTAL BUGET DE STAT

(infrastructură şi înzestrare), din care:

pentru perioada 2019-2020

Fonduri 

utilizate în 

2019

Program 

2020

Cheltuieli

 01.01-

30.04.2020

Nr. 

crt.

Lucrări în continuare la obiective din sectorul de ordine publică şi siguranţă naţională

Conform prevederilor Legii nr. 157/2007, privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională Ministerul Afacerilor Interne nu prezintă detaliat obiectivele/proiectele/ programele de investiţii 

noi sau în continuare din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinări seismologie

ÎNZESTRARE autorităţi publice şi acţiuni externe

Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările

Pavilion  Est la sediul Academiei de Poliție -obiectiv în continuare

ÎNZESTRARE cu armament, tehnică specială, aparatură medicală de înaltă 

performanță și alte active corporale 

Reparații capitale la construcții (inclusiv reparații capitale aferente administrației 

naționale a rezervelor de stat și probleme speciale)

Lucrări de intervenție

Racordare la utilități și căi de acces a sălii de sport la Școala Militară de Subofițeri de 

Jandarmi Grigore Alexandru Ghica - Drăgășani - obiectiv în continuare


