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 CAPITOLUL I.  MENȚINEREA ÎN STARE DE FUNCȚIONARE A MIJLOACELOR AUTO ÎN  
      EXPLOATARE 

NR. 
ÎNMATRIC. 

CAPACITATE 
TP. MARFĂ 

NECESAR REPARAȚII 
NECESAR FONDURI 

BĂNEȘTI 

MIJLOACE AUTO DISTRIBUȚIE 

DB-88-NAT 7500 

- refacerea podelei duba frigorifică 

- scară șofer ruptă 

- reparație instalație electrică 

- arc față suspensie 

- amortizoare  șasiu față 

1200 lei 

-650 lei 

-2000 lei 

-600 lei 

-850 lei 

TOTAL 5300 lei 

DB-29-NAT 5000 Kg 

- refacerea podelei duba frigorifică 

- șasiu dubă fisurat 
- amorizoare telescopice cabină 

- amorizoare  șasiu față 

- reparație direcție 

- reparație instalație electrică 

- reparație cabină 

 

-1200 lei  

-1500 lei – indreptare și sudare  
-1000 lei  

-850 lei 

-1000 lei 

-2000 lei 

-750 lei 

 

TOTAL 8300 lei 

DB-37-NAT 1500 Kg 

- refacerea podelei duba frigorifică 

- schimbare kit ambreiaj 

- reparatie tinichigerie cabină și șasiu 

- reparație(înlocuire) turbosuflantă 

- reparație medie motor 
- inlocuire anvelope-6 buc 

-2000 lei 

-1000 lei 

-1000 lei 

-1500 lei 

-2000 lei 

-2400 lei 

TOTAL 8900 lei 

DB-40-NAT 1500 kg 

- refacerea podelei duba frigorifică 

- schimbare kit ambreiaj 

- reparatie tinichigerie cabină și șasiu 

- reparație turbosuflantă 

- reparație medie motor 
- inlocuire anvelope-4 buc 

-1000 lei 

-1000 lei 

-1500 lei 

-1000 lei  

-2000 lei 

-1600 lei 

TOTAL 6900 lei 

DB-35-NAT 1500 kg 

-reparatie capitală tinichigerie 

- vopsire exterioară 

- înlocuit parbriz 

- reparație medie motor 
- înlocuire anvelope -6 buc 

-5000 lei 

-3000 lei 

-850 lei 

-2000 lei 

-2400 lei 

TOTAL 13250 lei 

DB-59-NAT 1000 kg 
- înlocuire coloană evacuare 

- reparație medie motor 
- înlocuire anvelope -6 buc 

-2500 lei 

-2000 lei 

-2400 lei 

TOTAL 6900 lei 

BR-04-KVO 1500 kg 
- reparatie capitală tinichigerie 

- reparație medie motor 
-5000 lei 

-2000 lei 



NR. 
ÎNMATRIC. 

CAPACITATE 
TP. MARFĂ 

NECESAR REPARAȚII 
NECESAR FONDURI 

BĂNEȘTI 
- înlocuire anvelope -4 buc -1600 lei 

TOTAL 8600 lei 

BR-04-GLJ 1500 kg 

- reparatie capitală tinichigerie 

- reparație direcție 

- reparație transmisie 

-reparație medie motor 
- înlocuire anvelope -4 buc 

-5000 lei 

-2000 lei 

-3500 lei 

-2000 lei 

-1600 lei 

TOTAL 14100 lei 

TOTAL MIJLOACE AUTO DISTRIBUȚIE 69450 lei 

MIJLOACE AUTO COLECTARE 

DB-05-ZSK 14000 litri 

- reparație instalație electrică 

- reparație cabină 

- înlocuire perne aer punte motrice 

- reparație și echilibrare cardan 

- înlocuire oglinzi exterioare 

- înlocuire bară protecție față 

- vopsire cabină și șasiu 

- înlocuire anvelope – 6 buc 

-10000 lei 

-1000 lei 

-2600 lei 

-5000 lei 

-750 lei 

-1100 lei 

-4000 lei 

-9000 lei 

TOTAL 33450 lei 

DB-31-NAT 10000 litri 

- înlocuire perne aer punte motrice 

- înlocuire oglinzi exterioare 

- înlocuire bară protecție față 

- înlocuire anvelope – 6 buc 

-2600 lei 

-750 lei 

-1100 lei 

-9000 lei 

TOTAL 13350 lei 

DB-34-NAT 6000 litri 

- reparație cabină 

- reparație motor 
- înlocuire radiator răcire 

- înlocuire bară protecție față 

- vopsire cabină și șasiu 

- înlocuire anvelope – 6 buc 

-1000 lei 

-5000 lei 

-1500 lei 

-1100 lei 

-4000 lei 

-9000 lei 

TOTAL 21400 lei 

DB-36-NAT 6000 litri 

- achiziție cutie viteze 

-inlocuire instalație electică 

- mască față 

- înlocuire radiator răcire 

- înlocuire oglinzi exterioare 

- înlocuire bară protecție față 

- baterie pompă amorsare 

-supapă regulator 
- supapă desecator 
- pompă colectare lapte 

- înlocuire anvelope – 6 buc 

- manoperă mecanică 

-95000lei 

-7000 lei 

-1200 lei 

-1500 lei 

-750 lei 

-1100 lei 

-1200 lei 

-1750 lei 

-1400 lei 

-4500 lei 

-9000 lei 

-5000 lei 

TOTAL 43900 lei 

TOTAL MIJLOACE AUTO COLECTARE 
 
 
 
 
 
 

112.100 LEI 
 
 
 
 



NR. 
ÎNMATRIC. 

CAPACITATE 
TP. MARFĂ 

NECESAR REPARAȚII 
NECESAR FONDURI 

BĂNEȘTI 

AUTOTURISME 

 

DB-02-NAT 

 

- 

 

-reparație tinichigerie și vopsire 

-reparație direcție 

-reparație instalație climatizare 

 

-5000 lei 

-2500 lei 

-750 lei 

TOTAL 8250 lei 

DB-09-NAT - 

-reparație tinichigerie și vopsire 

-reparație instalație climatizare 

-reparație instalație GPL  
 

-5000 lei 

-750 lei 

-1000 lei 

 

TOTAL 6750lei 

DB-10-NAT - 
-reparație tinichigerie și vopsire 

 

-5000 lei 

 

TOTAL 5000lei 

DB-52-NAT - 

-reparație tinichigerie și vopsire 

-reparație capitală motor 

 

 

-5000 lei 

-3500 lei 

 

TOTAL 8500 lei 

  

TOTAL AUTOTURISME 28500 lei 

TOTAL COLOANA AUTO 210500 lei 

NOTĂ: 
1. Costurile sunt exprimate în lei, conțin TVA și sunt rotunjite spre valoarea superioară. 

 

CAPITOLUL II.  ACHIZIȚIA DE MIJLOACE AUTO NECESARE DISTRIBUȚIEI MARFĂ ȘI  
    COLECTARE MATERIE PRIMĂ. 
 

CATEGORIA AUTO CAPACITATE TP. PREȚ DE PIAȚĂ OBSERVAȚII 

Tp. Marfă  2000 kg 7500 - 10000 Euro An fabricație peste 2012 

    

    

 

TOTAL FONDURI NECESARE ACHIZIȚIE: 10.000 Euro ( curs Euro 4,69 lei ~ 46900 lei) 

 

 

 

 

 

 


