PROIECT

APROBAT,
PREŞEDINTE C.A.
ING. MARIAN PETRE MILUŢ

PROGRAM DE INVESTIŢII 2013

Nr

Denumire obiectiv

1
2
3

Valoare
(RON)

crt

Modernizare statie dedurizare
Conectarea energetica a consumatorilor
interni
Lucrari amenajare statia de cogenerare
TOTAL

600.000
80.000
150.000
830.000

Trim.

Statia de COGENERARE
- Investitii in anul 2012 : 16.583.328 lei
- Investitii financiare in anul 2013 : 3.784.000 lei

Observaţii

I
I

Inlocuirea statiei actuale cu o statie automata de dedurizare a apei
Conectarea consumatorilor interni la statia de cogenerare in vederea
eficientizarii consumurilor proprii

I

Amenajare birouri,sala de curs,reparatii instalatii sanitare si
electrice,dotari cu echipament de birou.

Nr

Denumire obiectiv

(R0N)

crt

4

6

Mecanism de rulare cablu malaxor
mobil
Electrocompresor pentru staţia de
dozare
Pompă submersibilă

7

Telescoape pentru cărucior 10t

8
9

Grup electrogen 7,5 KVA
Sistem de încălzire cu panouri solare

5

Valoare

TOTAL

29.478

Trim.

Sucursala BCA
Observaţii

I
II

Q=1.250l/min Pmax 13 bari; pentru asigurarea continuitatii procesului in cazul
scaderii presiunii in retea

3.000

I

Golire bazin condens

113.900

II

18.653
21.000
284.031

III

UM Timişoara; montaj Prefab Poziţionarea corectă (precisă) a cărucioarelor (
formelor) la restivuire.
Iluminat de siguranţă pentru eventualitatea întreruperii curentului
Amplasare –acoperiş

98.000

II

Sucursala TUBURI
Retehnologizare staţia de betoaneelaborare asistată de calculator
11 Maşină de confecţionat bulbi
10

12 Reproiectare tuburi (optimizare
consumuri armatura si beton) astfel
incit sa corespunda cerintelor actuale
13 Lucrări în secţia Premo-regie proprie
14 Transportor în secţia PREMO

241.071
50.000

II-III

Obţinerea constantă a calităţii betonului preparat şi scaderea consumurilor de
energie.

II

Se asigură pretensionarea corecta a armaturilor si implicit creşterea calităţii
tuburilor –clasă superioară de calitate . Se reduc pierderile tehnologice.
Pt.PREMO şi Sentab.
Scaderea consumurilor de armatura si optimizarea retetelor de beton.

I
42.000
25.000

I-II

25.000

I-II

Refacere pardoseli şi recompartimentare secţie cu crearea unui mediu corect
de lucru. –Executant: Prefab
Refacere transportor şi sistem de încălzire la 600 şi 800
Executant : Prefab

15 Banda transportoare agregate -RK
16 Lucrări C+M în staţia de betoane
17 Camerele de tratament termic 1 şi 2
Secţia Premo
18 Maşina de agrafat covor de cauciuc

35.000
25.000
40.000

II
II-III
III-IV

10.000

II-IV

19 Reparat acoperiş şi scurgeri

35.000

III-IV

20 Desprăfuitor local silozuri ciment

22.200

II

TOTAL

Achiziţionare covor de cauciuc 600x14 şi înlocuit role -total 500 ml. Se
elimină pierderile din transport agregate, implicit reducerea cheltuielilor cu
10%.- Executant Prefab ( reparaţia)
Lucrări de construcţii-montaj; se crează un mediu corect de lucru în sezonul
rece şi implicit creşte producţia cu 15%
Achiziţionarea a 4 schimbătoare de căldură abur-apă. Se crează premizele
producţiei în sezonul rece şi asigurarea calităţii tuburilor- clasa superioara.
Sistem de transport agregate Se reduc uzurile la sistemul de transport
(reductor , role, tambur) şi la benzile transportoare.
Se crează un mediu de lucru corect pentru sezonul rece, creşte producţia. Se
poate lucra tot anul şi în sezonul rece.
Protecţia mediului şi a oamenilor.Reducerea pierderilor de ciment în
atmosferă . Furnizor ONES CONCEPT –Câmpina, montaj Prefab

550.271

Sucursala PREFABRICATE
21 Tipare metalice
22 Căile de rulare ale podurilor
(hala si depozit)-RK

150.000

Tipare noi pt. produse noi (grinzi postcomprimate)
Depozit I, II si III Executa PREFAB exista sina 60x60

3 buc.

23 Reproiectare stalpi electrici
TOTAL
Sucursala BALASTIERA
24 Amenajare cheu la Dunăre
25 Priza de apă
TOTAL

58.500

208.500

150.000
50.000
200.000

Reducerea cantitatilor de armatura din stalpii electrici si optimizarea retetelor
de beton

I.R.T. Garaj
26 Amenajare spălătorie auto pentru
camioane

45.000

Construcţia existentă RK:-schimbat acoperiş, consolidat structura,amenajări
interioare, achiziţionat utilaje (maşina de spălat auto, etc.) Pe timp de iarna
devine parcare acoperită

95.000

Permite efectuarea unei constatări mai bune a defectelor, efectuarea
reparaţiilor în condiţii bune şi parcarea autocamioanelor şi remorcilor în
condiţii de adăpost şi siguranţă iarna.

27 Amenajare parcare cu service
28 Cap tractor si semiremorca
29 Autobasculantă tip 8x4 - 1 buc.
30 Staţie de încărcat acumulatori şi
porniri la rece
31 Elevator auto 3 tf
TOTAL

100.000
352.000
(80.000E)
8.600
(2.000E)
25.800

Porniri motoare mari pe timp geros
Lucrări în atelier (ridicări de motoare,cutii ,etc. inclusiv autoturisme pentru
reparaţii şi verificări.)

626.400

I.R.T
32 Instalaţie de iluminat stradal cu
panouri solare formată din 10 stâlpi

33 Instalatie de tratare a apei industriale
34 Achiziţionarea şi montarea unui
sistem SCADA
TOTAL

9.000

28.560
34.805
(8.000E)
72.365

Economisire de energie electrică; durată de viaţă 20 ani pentru panouri şi 4-5
ani pt. acumulatori; timp de iluminat 8-10 ore.Se elimină aprinderea şi
stingerea zilnică a luminii; sunt incluse 10 puncte de iluminare (stâlpi):
poarta, bascula, staţia nouă de carburanţi, stand 1200tf, BCA depozit ,sortare,
zoo, banda lungă, elevator, hotel.
Imbunătăţirea calităţii apei
Managementul consumurilor energetice

Sector Agricol
35

Modernizare seră pentru legume 5.500 mp
Total

Structura metalica înălţată
Sistem de încălzire modernizat
Sistem de irigaţie cu microsprinclere

11.500

11.500

Ferma ZOOTEHNICĂ
36

Incinerator OTTER

37

Miniabator

200.000

38

Forarea celui de-al doilea puţ de apă

25.000

TOTAL

Doar montajul + cheltuieli cu autorizarea

5.000

Asigurarea rezervei de apă în caz de secetă

230.000

Administrativ
39

Mansardă pavilion administrativ

40

Reabilitare bloc locuit 20
apartamente pentru hotel
TOTAL

TOTAL LUCRĂRI DE INVESTIŢII

Amenajare scara principala la etaj III –(acces mansardă) si
termosistem pe latura nord
Reamenajare si modernizare bloc de locuit in vederea aducerii
spatiului la nivelul de regim hotelier

170.000
850.000

1.020.000

4.033.067 lei

Recapitulare total societate:

:

Statia de cogenerare - 830.000
BCA 284.031
Tuburi 550.271
Prefabricate 208.500
Balastiera 200.000
Garaj 626.400
I.R.T. 72.365
Sector Agricol 11.500
Zootehnic 230.000
Administrativ 1.020.000
Total
4.033.067 Lei fără TVA
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