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    NOTĂ DE FUNDAMENTARE   
 privind modificarea articolelor de cheltuieli din bugetului de venituri şi cheltuieli 

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

Iunie  2017  

 

                  

 

 Bugetul de  venituri şi  cheltuieli  pe anul 2018 al  S.C. Ecoserv Sig S.R.L.  Sighişoara, așa 

cum a fost aprobat prin  HCL nr. 26 din 15.02.2018 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. 2/2018 a Bugetului de stat pentru anul 2018, 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

- Ordinului nr. 3145/2017 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.  

  

 Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 

cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. II, art. 7, prevede ca 

“Nivelul indicatorilor economico-financiare prevazuti in anexele 1-5 poate fi modificat cu 

aprobarea Consiliului de administratie, cu exceptia indicatorilor pentru a caror rectificare sunt 

aplicabile prevederile art. 10, alin. (2) din O.G. nr. 26/2013” si anume: 

a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari: cheltuieli de natura salariala, 

numar de personal la finele anului, aprobate prin BVC, care reprezinta limite maxime ce nu pot fi 

depasite, cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de 

stat, 

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii si/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau 

local,  

c) reducerea productivitatii muncii, 

d) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, 

e) depasirea nivelului platilor restante, 

f) alte situatii impuse de prevederile locale. 

   

 Avand in vedere nivelul de realizare din primele cinci luni ale anului 2018 precum si 

estimarea cheltuielilor  pentru perioada urmatoare, se impune modificarea articolelor de  

cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, fara a modifica totalul veniturilor si a 

cheltuielilor aprobate prin H.C.L. nr. 26/15.02.2018 si H.C.A nr. 30/04.06.2018. 
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 Avand in vedere prevederile mai sus mentionate, supunem spre aprobarea Consiliului de 

Administratie modificarea articolelor de cheltuieli cuprinse in anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor 

economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a 

acestora” astfel: 

-cheltuieli cu intretinere si reparatii (rd. 41) se diminueaza cu suma de 30,00 mii  lei, total trim. II 

10,97 mii lei, trim III si IV ramanand la valoarea aprobata initial, 

-alte cheltuieli (rd. 78) se diminueaza cu suma de 24,00 mii lei, total trim. II 36,35 mii lei, trim III si 

IV ramanand la valoarea aprobata initial, 

-cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 121) se diminueaza cu suma 

de 20,00 mii lei, total trim II 51,84 mii lei, trim III si IV ramanand la valoarea aprobata initial, 

-cheltuieli privind chiriile se majoreaza cu suma de 74,00 mii lei, (cu cat s-au diminuat articolele de 

cheltuieli enumerate anterior), fiind estimate ptr  trim II la 200,70 mii lei. Repartizarea pentru trim 

III se suplimenteaza cu suma de 40 mii lei preluata din trim IV, prevederea totala anuala ramanand 

la valoarea aprobata initial, 

-cheltuieli cu materialele consumabile se modifica repartizarea trimestriala a acestora astfel: se 

majoreaza prevederea trim II si III cu 90 mii lei, respectiv 746,20 mii lei si 1074,30 mii lei, 

preveterea totala anuala ramanand la valoarea aprobata initial de 1312, 40 mii lei. 

 In urma modificarii articolelor de cheltuieli se modifica si repartizarea trimestriala a 

veniturile aferente costului productiei in curs de executie (lucrari nefinalizate la sfarsitul perioadei) 

fiind estimate pentru trim II la valoarea de 165 mii lei si trim II la valoarea de 242.50 mii lei, 

prevederea totala anuala ramanand la valoarea aprobata initial de 150,00 mii lei. 

 In  urma acestor modificari, indicatorii cuprinsi in anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor 

economico-financiari prevazuti in bugetului de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a 

acestora” vor avea urmatoarele valori: 

 indicator   trim II   trim II   trim IV 

- venituri din exploatare 2.917,75 mii lei,  4.371,63 mii lei, 5.655,50 mii lei 

- cheltuieli de exploatare 2.873,45 mii lei 4.305,17 mii lei, 5.566,89 mii lei  

 Veniturile totale cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli raman la valoarea aprobata 

initial de 5.656,00 mii lei si cheltuielile totale la valoarea aprobata initial de 5.566,89 mii lei. 

 Ceilalti indicatori cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli raman la valoarea aprobata 

initial. 

  

 

   Director,    Director economic, 

          Maior Gheorghe     Solomon Sorina  
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