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    NOTĂ DE FUNDAMENTARE   
 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

      al  S.C. Ecoserv Sig S.R.L.  

pe anul 2017  

 

                  

 

 Bugetul de  venituri şi  cheltuieli  pe anul 2017 al  S.C. Ecoserv Sig S.R.L.  Sighişoara, asa 

cum a fost aprobat prin  HCL nr. 42 din 30 .03.2017,  a fost elaborat în conformitate cu prevederile: 

-Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct 

ori indirect o participație majoritară, 

- Legii nr. 6/2017 a Bugetului de stat pentru anul 2017, 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

- Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 

precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 

- Ordinului nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare 

anuale individuale si situatiile financiare consolidate.  

 La întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut în 

vedere urmatoarele : 

− realizările economico-financiare pe anul 2016, 

− utilizarea eficientă a personalului existent, 

− creșterea eficienței activității societății, 

− dezvoltarea nivelului tehnologic al societății, 

− asigurarea echilibrului financiar intern, 

− desfasurarea activitatii economice in condiţii de eficienţă. 

  

 Prin Hotarârea Consiliului Local Sighişoara, nr. 33/27.02.2017 s-a aprobat actul adiţional nr. 

4 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuirea directă a unor activităţi şi servicii de utilităţi 

publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16200/2.08.2012. În baza 

acestei hotărâri au fost predate în administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. bunuri imobile şi mijloace 

fixe, printre care :  

-construcţia de natură grup sanitar public, situată în str. Anton Pann, 

-construcţia de natură cabină acces cetate, str. Anton Pann, 

-construcţie de natură barieră acces cetate, str. Anton Pann, 

-sistem acces cetate, str. Anton Pann. 

 Pentru a asigura funcţionarea acestor bunuri primite în administrare este necesară 

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pentru anul 2017 prin 

includerea atât la venituri cât şi la cheltuieli a sumelor rezultate din administrare acestora. 
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 FUNDAMENTAREA VENITURILOR 

 1) Veniturile din exploatare reprezintă veniturile realizate de societate din executarea 

lucrărilor şi prestarea serviciilor, din închirieri precum şi din vânzarea producţiei. 

 Veniturile  totale din exploatare au fost estimate la nivelul de 5.467.800 lei, în creştere cu 

42.300 lei, faţă de 5.426.300 lei, sumă estimatăa se încasa la grupul social din str Anton Pann, 

apartinând Biroului Administrare Parcări. 

  

     

 FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR 

 1) Cheltuielile de exploatare totale sunt estimate la 5.414.712 lei faţă de 5.332.232 lei 

aprobate iniţial, în crestere cu 82.480 lei astfel: 

 A) Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 

 Cheltuieli privind stocurile se estimează la 1.618.855 lei, cu 7.300 lei mai mult faţă de 

prevederile iniţiale şi cuprind: 

-cheltuieli cu materialele consumabile se majoreaza cu 2.400 lei, faţă de valoarea aprobată iniţial, 

sumă necesară pentru funcţionarea grupului social,  

-cheltuieli cu obiectele de inventar se majorează cu 2.500 lei  faţă de prevederile iniţiale, sumă 

necesară pentru achiziţionarea unei centrale termice la grupul social, 

-cheltuieli cu energia şi apa se majorează cu 2.400 lei estimând consumul de energie şi apă ce se va 

realiza la grupul social. 

 B) Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

 În cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse cheltuieli cu impozite şi taxe locale datorate pentru 

clădirile şi terenurile primite în administrare. Acestea se majorează cu suma de  3.000 lei estimată 

pentru achitarea taxei pe clădire pentru grupul social din str. Anton Pann. 

 

 C) Cheltuieli de personal 

 Cheltuielile de personal au fost fundamentate tinând cont de numărul de personal necesar 

pentru funcţionarea grupului social şi a barierei acces cetate, situate în str. Anton Pann. În acest sens 

numărul de personal a fost suplimentat cu 2 agenţi de pază pentru bariera de acces cetate şi 3 

îngrijitori pentru grupul social.  

 Cheltuielile totale cu personalul  se majorează cu suma de 55.560 lei, astfel: 

- pentru agenţii de pază, pentru 6 luni, suma totală de 19.800 lei, 

- pentru îngrijitori, pentru perioada de 6 luni suma totală de 23.200 lei ( doua persoane permanent şi 

o persoana pentru perioada de vară cu program prelungit) 

- spor de 15% acordat pentru zilele lucrate în sărbători legale. total 540 lei, 

- contribuţii calculate la fondul de salarii necesar în valoare de 12.020 lei.  

  

 D) Alte cheltuieli de exploatare sunt estimate la valoarea totală de 23.607 lei , în creştere cu 

16.620 lei faţă de cele aprobate iniţial: 

- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale au fost majorate la 23.607 lei 

prin recalcularea amortizării aferente mijloacelor fixe propuse a se achiziţiona în anul 2017, 

prezentate în anexa nr. 4. 
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 INVESTIŢII 

 Programul de investiţii, dotări si surse de finanţare (anexa nr. 4), aşa cum a fost aprobat 

iniţial prin H.C.L. nr. 42/30.03.2017 cuprindea investiţii totale în valoare de 210.237 lei respectiv 

achiziţii de mijloace fixe necesare îmbunătăţirii activităţii secţiilor Construcţii şi Sere Zone Verzi. 

 Propunem modificarea programului de investiţii, dotări si surse de finanţare astfel: 

- diminuarea valorii totale cuprinsţă în anexa nr. 4b – lista de dotări, cu 13.300 lei astfel: 

 -reducerea cu  29.237 lei a sumei estimate iniţial pentru achiziţionarea autocisternei pentru 

 stropit, 

 - achiziţionare sistem barieră pentru acces cetate, în valoare de 15.937 lei. 

-cuprinderea valorii de 13.300 lei la investiţii efectuate la imobilizări corporale existente, pentru 

bunuri de natura domeniului public al statului/unităţii administrativ teritoriale. Această sumă este 

necesară pentru a achiziţiona banda transportoare, componentă a instalaţiei de sortare deşeuri 

menajere. Această bandă a fost reparată de nenumărate ori şi în final va trebui înlocuită deoarece nu 

se mai poate repara. Fără schimbarea acestei benzi, staţia de sortare nu işi va mai putea desfăşura 

activitatea. 

 

   

 Indicatorii cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli: 

- numărul de personal prognozat la finele anului se majoarează cu 5 ajungănd la 111, 

- numărul mediu de salariaţi pentu anul 2017 va creşte la 117 salariaţi, 

- câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile se estimează la 1.729 

lei,  

-productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu creste la 48.820 lei/persoană, 

-plăţile restante şi creanţele restante răman la valoarea aprobată iniţial, 

-rezultatul brut se diminuează cu 40.180 lei deoarece majorarea cheltuielilor nu se poate acoperi din 

majorarea veniturilor estimate a se realiza.   

 

 

 

 Ca urmare a celor prezentate, situaţia indicatorilor din BVC rectificat pe care îl supunem 

aprobării este următoarea: 

 

               Indicatori       Prevederi 2017 Prevederi 2017     Diferenţe 

                   iniţial                    rectificat  

 

 

 Venituri totale      5.426300 lei5.468.600 lei  42.300 lei 

 Cheltuieli totale     5.332.232 lei 5.414.712 lei  82.840 lei   

 Rezultat brut           94.068 lei      53.888 lei            -40.189 lei  

  

 

 

   Director,    Director economic, 

          Moldovan Radu     Solomon Sorina  
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