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NOTĂ DE FUNDAMENTARE   
 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

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

pe anul 2018  

 

                  

 

 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 precum și H.C.A. nr. 30/04.06.2018 și nr. 

33/29.06.2018,  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 reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare consolidate.  

 

 Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018 a fost supus 

controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.  

  

 Având în vedere nivelul de realizare din perioada ianuarie-iunie 2018 precum și estimarea 

veniturilor și a cheltuielilor ce vor fi realizate până la finalul anului, se impune rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 astfel: 

-Venituri total 6.962,00 mii lei, 

-Cheltuieli total 6.858,00 mii lei,  

-Rezultat brut 104,00 mii lei. 

 

  

 VENITURI 

Veniturile totale estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt în valoare de 6.962 mii lei, 

în crestere cu 1.306 mii lei față de cele prevăzute inițial astfel: 

-venituri din vânzarea produselor reziduale diminuate de la 210 mii lei la 160 mii lei, 

-venituri din servicii prestate în valoare de 5.591 mii lei majorate cu 1.553,30 mii lei față de cele 

aprobate inițial și reprezintă venituri din lucrările executate de secțiile construcții și sere zone verzi, 

-venituri din redevențe și chirii în valoare de 1.091,50 mii lei, diminuate cu 161 mii lei față de cele 

aprobate inițial datorită scăderii veniturilor obținute din cântăriri la stația de sortare, 

-venituri aferente costului producției în curs de execuție în valoare de 115,50 mii lei, diminuate cu 

34,50 mii lei față de cele prevăzute inițial, 

-alte venituri din exploatare 3,50 mii lei, 

-venituri financiare 0,5 mii lei, raman la aceeași valore.  
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 CHELTUIELI 

 Cheltuielile totale estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt în valoare de 6.858,00 

mii lei, în creștere cu 1.291,11 mii lei  față de cele prevăzute inițial astfel: 

 1) Cheltuielile de exploatare sunt estimate la valoarea de 6.858,98 mii  lei astfel: 

 A) Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 3.185,78 mii  lei care se compun din: 

 A1) Cheltuieli privind stocurile se estimează la valoarea de 2.331,08 mii lei, cu 899,68 mii  

lei mai mult față de valoarea aprobată  şi cuprind: 

-cheltuieli cu materialele consumabile se majorează la 2.181,08 mii lei,  cu 868,68 mii lei faţă de 

valoarea aprobată iniţial și sunt estimate a acoperi necesarul de materiale pentru lucrările ce se vor 

realiza până la sfârșitul anului, 

-cheltuieli cu obiectele de inventar la valoarea de 60,00 mii lei și cuprind echipament de protecție, 

unelte și alte obiecte de inventar, 

-cheltuieli privind energia și apa se majorează la valoarea de 90,00 mii lei. 

 A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți se majorează la 670,00 mii lei, cu 326,16 

mii lei și cuprind: 

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 60,00 mii lei reprezentând cheltuieli cu reparații la utilajele 

din dotare, 

-cheltuieli privind chiriile se estimează la valoarea de 600,00 mii lei, majorate cu 346,60 mii lei față 

de prevederile inițiale, suma necesară pentru închirierea utilajelor folosite la lucrările de asfaltare și 

întreținerea drumurilor (freză asfalt, finisor, utilaje transport asfalt), 

-cheltuieli cu primele de asigurare se majorează la 10,00 mii lei. 

 A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se estimează la valoarea de 184,70 mii lei, 

majorate  cu 13,80 mii lei față de cele prevăzute inițial astfel: 

-se diminuează cheltuielile cu deplasări la 3,00 mii lei, 

-se majorează cheltuielile poștale și telecomunicații cu 4,80 mii lei, la valoarea de 26,00 mii lei, 

-se majorează alte cheltuieli cu serviciile executate de terți la valoarea de 27,00 mii lei prin 

cuprinderea de cheltuieli cu pregătirea profesională.  

  

 B) Cheltuieli cu impozite și taxe se estimează la 283,20 mii lei, majorate cu 22,90 mii lei și 

cuprind: 

-cheltiuieli cu alte taxe și impozite se estimează la valoarea de 230,00 mii lei reprezentând taxele 

pentru clădirile și terenurile primite în administrare, impozitele auto precum și fondul pentru 

persone cu handicap neîncadrate, 

-cheltuieli cu redevența se majorează la 52,00 mii lei, 

-cheltuieli cu protecția mediului se diminuează la 1,20 mii lei. 

  

 C) Cheltuieli de personal 

 Cheltuielile de personal au fost recalculate ținând cont de cheltuielile cu salariile înregistrate 

la 30 iunie precum și a numărului de personal stabilit pentru finalul anului. Astfel acestea se 

estimează la valoarea totala de 3.365,14 mii lei, cu 82,69 mii lei mai mult față de cele prevăzute 

inițial astfel: 

C1) Cheltuieli cu salariile, care includ salariile de baza și sporurile se majoreaza cu 32,55 

mii lei, la valoarea de 3.091,00 mii lei: 

-salarii de bază 2.976,00 mii  lei, se majorează cu 22.50 mii lei si includ salariile pentru salariații 

noi,  

-sporuri aferente salariului de bază 115,00 mii lei cuprind sporul permanent de 10% pentru condiții 

deosebite acordat salariațiilor de la Stația de sortare, sporul de 15% acordat pentru orele lucrate în 
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zilele de repaus săptămânal, sporul de 25%  pentru orele de noapte si spor pentru orele 

suplimentare.  

C2) Bonusuri sunt estimate la valoarea de 34,00 mii lei si reprezinta cheltuieli sociale 

conform art. 25 din legea 227/2015 privind Codul fiscal (în limita de  5% din fondul de salarii). 

C4) Cheltuieli aferente contractelor de mandat  se estimează la valoarea de 145,14 mii lei, 

majorate cu 28,29 mii lei  si se compun din : 

-cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director (componenta fixă) în valoare totala de  

103,17 mii lei, majorate cu 21,15 mii lei fața de cele aprobate inițial și sunt calculate conform 

contractului de mandat,   

-cheltuieli aferente membrilor Consiliului de administrație al societăți, valoare totală 41,97 mii lei,  

care includ componenta fixă în valoare de 40,42 mii lei și componenta variabilă în valoare de 1,55 

mii lei, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat. Aceste cheltuieli au fost determinate 

astfel: componenta fixă reprezintă remunerația fixă lunară în cuantum de 10% din salariul brut lunar 

al directorului societății acordată fiecarui membru al Consiliului de administrație iar componenta 

variabilă reprezintă 0,5 % din profitul net al societății, acordată fiecărui membru al Consiliului de 

administrație, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat. 

C5) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială se modifică la 95,00 mii lei, majorate cu 

22,75 mii lei față de cele aprobate inițial. 

 

Numărul de personal prognozat la finele anului este stabilit la 112 salariați față de 107 

aprobat inițial și cuprind 5 salariați noi: la secția construcții 1 inginer, 1 tehnician, 1 muncitor și la 

TESA 2 persoane. Numărul mediu de salariați este stabilit la 110 salariați, având în vedere salariații 

angajati pe perioadă determinată în lunile aprilie – noiembrie. 

  

 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială se 

estimează la 2,35 mii lei față de 2,30 mii lei cât a fost aprobat inițial. 

  

 D) Alte cheltuieli de exploatare sunt estimate la valoarea totală de 23,88 mii lei, diminuate 

cu 54,12 mii lei faţă de cele aprobate inițial astfel: 

- cheltuieli cu majorări și penalități se majorează la 1 mii lei, 

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor diminuate cu 35,68 mii lei, la un total de 108,00 mii lei,  

-recuperarea provizioanelor constituite în anul 2017, în valoare de 86,12 mii lei din care provizioane 

constituite pentru concedii de odihnă neefectuate 79,04 mii lei și pentru deprecierea creanțelor în 

valoare de 7,08 mii lei. 

  

 INVESTIŢII 

 Programul de investiţii, dotări și surse de finanţare se diminuează la valoarea de 165,00 mii 

lei și reprezintă achiziții de imobilizări corporale, prezentate în anexa nr. 4B-lista dotări,  astfel: 

-utilaje pentru secția Construcții 159 mii lei: camionetă basculabilă, utilaj marcaje rutiere, talpă 

vibratoare și ciocan rotopercutor, 

-pentru secția Sere 2 buc. motounealtă de cosit.  

  

 Ceilalți indicatori prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, se modifică astfel: 

- rezultatul brut estimat pentru anul 2018 este de 104,00 mii lei, majorat cu 14,89 mii  lei față de 

89,11 mii lei cât s-a estimat inițial, 

- veniturile neimpozabile în valoare de 84,00 mii lei reprezintă venituri din provizioanele constituite 

în anul 2017 pentru  concedii de odihnă neefectuate si pentru deprecierea creanțelor, 



S.C. ECOSERV SIG S.R.L. 
Jud. Mureş, 545400 Sighişoara  

Str. Corneşti nr. 54 

Tel. 0265.77.12.54  

 E-mail: ecoservsig@yahoo.ro 

 

 

- cheltuielile nedeductibile în valoare de 0,50 mii lei reprezintă  cheltuieli cu majorări datorate 

bugetului local, 

- impozit pe profit 3,28 mii lei, 

- numărul de personal prognozat la finele anului - 112 salariați, 

- numărul mediu de salariaţi pentu anul 2018 -  110 salariaţi, 

- câștigul mediu lunar pe salariat se estimează la 2,35 mii lei, 

- productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu creste de la 51,04 cat s-a estimat 

initial la 63,29 mii lei/persoană, cu 24%, 

-creanţele restante se majorează la valoarea totală de 489,46 mii lei și reprezintă creanțe neîncasate 

la termen de la Schuster Ecosal reprezentând tariful pentru sortarea deșeurilor municipale, aprobat 

prin H.C.L. nr. 104/27.12.2016.  

-plăţile restante majorate la 100  mii lei find influențate de înregistrarea creanțelor restante. 

  

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

aprobării Consiliului local Sighișoara  este următoarea: 

 

               Indicatori       Prevederi 2018 Prevederi 2018     Diferenţe 

                   aprobate               rectificat  

 

 

 Venituri totale      5.656,00 mii lei 6.962,00 mii lei 1.306,00 mii lei 

 Cheltuieli totale     5.566,89 mii lei 6.858,00 mii lei 1.291,11 mii lei 

  

 Rezultat brut           89,11 mii lei    104,00 mii lei      14,89 mii lei  

 

 

 

 

   Director,    Director economic, 

           Maior Gheorghe     Solomon Sorina  


