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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

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

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 s-a realizat în 
baza prevederilor:
-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. 50  Legea Bugetului de stat pe anul 2019,
- 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. 

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut în 
vedere urmatoarele :

 realizările economico-financiare pe anul 2018,
 utilizarea eficientă a personalului existent,
 creșterea eficienței activității societății,
 dezvoltarea nivelului tehnologic al societății,
 asigurarea echilibrului financiar intern,
 desfășurarea activității economice în condiții de eficiență.

La estimarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2019 s-a avut în vedere nivelul realizat al acestora în anul 2018, conform bugetului de venituri 
și cheltuieli rectificat pe anul 2018 aprobat prin H.C.L. nr. 162/30.08.2018.

Proiectul  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pentru  anul  2019  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.  
 

Fundamentarea veniturilor

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în valoare de 8.520,40 mii lei, în 
creștere cu 34,71%  față de cele realizate în anul 2018.   

I. Veniturile din exploatare 
sunt estimate în sumă de 8.520,20 mii lei, în creștere cu 34,71% față de 6.324,94 mii  lei 

realizate în anul 2018 și se compun din:
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1) Venituri din producția vanduta 8.452,40 mii lei, astfel:                                mii lei
Secția Venituri din 

vanzare produse 
reziduale

Venituri din 
servicii prestate

Venituri din chirii Total

Construcții 0 4.643,30 26,0 4.669,30

Sere Zone Verzi 0 1.910,00 0 1.910,00

Stația de Sortare 41,6 194,00 0 235,60

Piața 0,00 10,00 526,00 536,00

Parcări 0,00 96,50 1.005,00 1.101,50

total 41,60 6.853,80 1.557,00 8.452,40

      2)  Venituri  aferente  costului  producției  în  curs  de  executie 62  mii  lei  reprezenând 
producția nefinalizată la sfârșitul anului ( flori și lucrări )

 3) Alte venituri din exploatare sunt estimate la valoarea de 5,80 mii  lei și se compun din 
venituri din majorări și penalități calculate clienților.
        

 II Veniturile financiare
sunt  estimate  în  sumă  de  0,20 mii  lei  și  reprezintă  dobânzi  acordate  de  bănci  pentru 

disponibilul din conturile bancare.

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile totale,  în valoare de 8.113,47 mii  lei au fost  estimate în condiții  de maximă 
eficiență și sunt în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2019. Față de anul 2018 
cheltuielile estimate prezintă o creștere de 30,64% 

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2019 cuprind:
1) cheltuieli de exploatare 8.111,47 mii lei,
2) cheltuiei financiare 2 mii lei,
3) cheltuiei extraordinare 0 mii lei.

1) Cheltuielile de exploatare se compun din 
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 3.555,07 mii lei defalcate astfel:

           A1.Cheltuieli privind stocurile sunt estimate la valoarea de 2.545,27 mii  lei și se compun 
din:
-cheltuieli cu materialele consumabile în valoare de 2.406,77 mii  lei, cuprind materialele estimate a 
fi  necesare  la  lucrările  ce se  vor  realiza  în  cursul  anului  2019 (  materiale  auxiliare,  materiale 
consumabile, piese de schimb, combustibil și material floricol),
-cheltuieli cu obiecte de inventar 58,20 mii lei, necesare pentru achiziționarea de dotări minime 
pentru desfășurarea activității pentru toate secțiile și echipament de protecție: 

-secția  Construcții  –  16,00  mii  lei  necesare  pentru  achiziționare laptop,  imprimanta  și 
echipament de protecție,              
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-secția  Sere  Zone  Verzi  –  15,00  mii  lei  pentru  achiziționare  masina  de  tuns  gazon, 
motoferăstrău, echipament de protecție si alte obiecte necesare desfasurarii activitatii,  
-Stația de sortare – 3,00 mii lei pentru echipament de protecție și alte obiecte, 
- Piața- 6,00 mii lei necesare  pentru achiziționare 10 buc. cântare electronice de 30 kg.,
-  Parcări  –  15,00  mii  lei  pentru  indicatoare  parcări,echipament  de  protecție  si  diverse 

obiecte,
-alte obiecte de inventar necesare desfășurării activității pentru personalul administrativ 6,5 

mii lei pentru imprimanta, laptop si diverse
-cheltuieli cu energie și apă 77,00 mii lei, estimate pe baza cheltuielilor efectuate în anul trecut.

 A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți sunt estimate la 746,50 mii lei și se 
compun din: 
-cheltuieli de întreținere și reparații 124,50 mii lei, pentru reparații la mașinile din dotarei, reparații 
motocositori și drujbe, lucrari de reparatii la Piata Agroalimentara 60,00 mii lei si altele,
- cheltuieli privind chiriile 614,50 mii lei, pentru închiriere utilaje necesare la lucrările de întreținere 
a drumurilor, chirie spațiu birouri și chirie teren parcare,   
-cheltuieli cu primele de asigurare 7,50 mii lei pentru asigurarea parcului auto,

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți sunt estimate la 263,30  mii  lei  și se 
compun din: 
-cheltuieli cu onorarii si consultanta juridica20,00 mii lei,
-cheltuieli de protocol 1,00 mii lei,
-cheltuieli poștale și telecomunicații 24,30 mii lei,
-cheltuieli cu deplasări, detașări 2,20 mii lei,
-cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 7,30 mii lei,
-alte  cheltuieli  cu  serviciile  executate  de  terți  (asigurare  și  pază,  întreținere  tehnică  de  calcul, 
anunțurisi pregatire profesionala) 23,30 mii lei,
-alte cheltuieli 185,20 mii lei cuprind cheltuieli cu servicii medicale și protecția muncii, abonamente 
pentru utilizarea programului informatic și legislativ, verificarea metrologică a cântarelor de la Piața 
agroalimentară,  revizia  tehnică  periodică  a  cântarului  de la  Stația  de sortare,  serviciul  de audit 
extern și alte prestații.

B)  Cheltuieli  cu  impozite,  taxe  și  vărsăminte  asimilate  în valoare  de  318,72  mii  lei 
cuprind:
-redevența 84,00 mii lei datorată de societate, în baza contractului de delegare de gestiune, calculată 
prin aplicarea procentului de 1% asupra veniturilor încasate,
-cheltuieli cu taxa de mediu 1,00 mii lei,
-cheltuieli cu  taxe și impozite  în valoare de 233,72 mii lei cuprind taxa pe clădiri 58,17 mii lei, 
taxa pe teren 20,77 mii lei (pentru clădirile și terenurile primite în administrare), impozite auto 3,13 
mii lei, alte impozite si taxe locale 0,54 mii lei, cota datorată bugelului local din chiriile încasate 
pentru spațiile cu altă destinație din incinta Pieței Agroalimentare 51,00 mii lei, vărsăminte pentru 
persoane cu handicap neîncadrate 98,00 mii lei și alte impozite și taxe 2,11 mii lei). 

C)  Cheltuielile  cu personalul,  în  valoare  totală  de  4.200,65 mii  lei  sunt  fundamentate 
pentru un număr de 103 salariati si un numar mediu de 102,34 salariați.

La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile 
H.G. Nr 937/7.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat  în plată, 
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stabilit  de la  1 ianuarie  2019 la  valoarea de 2.080 lei,  a  O.U.G. nr.  114/2018 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată in domeniul constructiilor, stabilit de la 1 
ianuarie 2019 la valoarea de 3.000 lei precum și a obiectivelor de politică salarială stabilite prin 
Legea nr. 50  Legea Bugetului de stat pe anul 2019.

În structură, cheltuielile de personal cuprind:
C1) Cheltuieli cu salariile total 3.875,89 mii lei din care

-salarii de bază 3.732,39 mii  lei,
-sporuri aferente salariului de bază 143,50 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 
zilele de repaus  săptămânal și sporul de 25%  pentru orele de noapte. Aceste sporuri se  aplică la 
salariul de încadrare și se majoarează datorită creșterii salariului minim brut pe țară. 

C2) Bonusuri  reprezentand  cheltuieli sociale conform art. 25 din legea 227/2015 privind 
Codul fiscal (în limita de  5% din fondul de salarii) s-au prevazut la valoarea de 15,00 mii lei adica 
0,35% din fondul de salarii.

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere 197,11 mii lei se 
compun din :
-cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director (componenta fixă) în valoare de 140,79 
mii lei,conform contractului de mandat,  
-cheltuieli aferente membrilor Consiliului de administrație al societății 56,32 mii lei care reprezinta 
componenta  fixa,  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 
(1,00 mii lei x 4 x 1 luna si 1,19 mii lei x 4 x 11 luni).

C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în valoare de 112,65 mii lei.

Pentru anul 2019 numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 103 salariați iar 
numărul mediu de salariați este de 102,34.

Față de anul 2018 s-a avut în vedere ocuparea posturilor vacante de lacatus  mecanic -2 
posturi  si  sofer  1  post  la  sectia  Constructii,  angajarea  unui  ingrijitor  la  Piata  Agroalimentara 
incepand cu luna aprilie, angajarea unui ingrijitor la Birou Administrare parcari incepand cu luna 
martie si  un inginer la Compartimentul Productie-aprovizionare cu norma de 4 ore incepand cu 
luna aprilie. 

Cresterea cheltuielilor cu salariile în anul 2019 față de anul 2018 include: 
a) sume reprezentând creșteri ale  câștigului mediu brut pe salariat datorate  majorării salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată și a sporurilor acordate acestora în valoare de 493,90 mii 
lei, adica 16,9% fata de cheltuielile cu salariile realizate in anul 2018.Salariul minim brut pe tara 
garantat in plata a crescut de la 1,9 mii lei la 2,08 mii lei prezentand o crestere de 9,48% iar salariul 
minim brut pe ramura constructii,  aplicabil  unui numar de 34 salariati,  a crescut  la 3,00 mii lei 
prezentand o crestere de 57,9%.
b) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora pentru 
anul 2019  în valoare de 300,31 mii lei și se compun din:

 sume necesare pentru 6 angajati noi si reincadrarea a 8 salariati de la Statia de sortare la 
Sectia Sere zone verzi in valoare totala de 200,42 mii lei,

 sume reprezentand cresteri salariale acordate salariatilor, in valoare de 99,89 mii lei. 

Pentru anul 2019 câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură 
salarială este de 3,16 mii lei față de 2,34 mii lei înregistrat în anul 2018, prezentand o crestere de 
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35%. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat 
conform Legii bugetului de stat s-a estimat la 2,76 mii lei, cu 54% mai mult decat cel estimat ptr 
anul 2018.

Potrivit Legii  bugetului de stat pe anul 2019, art.  62 (1) b), pentru operatorii  care nu au 
depasit nivelul platilor restante programat pentru sfarsitul anului 2018 pot majora cheltuielile de 
natura salariala cu conditia ca in anul 2019 sa nu programeze plati restante iar daca programeaza sa 
prevada  reducerea  acestora  fata  de  nivelul  planificat  al  anului  precedent  cel  putin  cu  nivelul 
indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat cf Legii bugetului de stat. 

Avand in vedere cresterea câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor 
de natura salariala, recalculat conform Legii bugetului de stat cu 54% fata de anul anterior precum 
si reducerea platilor restante cu 91%, cresterile salariale, acordate personalului care nu intra sub 
incidenta reglementarilor salariale  privind salariul minim brut  pe tara garantat  in plata, respecta 
obiectivele de politica salariala stabilite prin Legea bugetului sde stat pe anul 2019.

D) Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 37,03 mii lei cuprind:
-cheltuieli cu majorări și penalități către alți creditori 0,50 mii lei,
-alte cheltuieli 0,90 mii lei, 
-cheltuieli  cu  amortizarea  imobilizărilor corporale  și  necorporale  în  valoare  de  121,82  mii  lei 
cuprind amortizarea mijloacelor  fixe  achiziționate în  anii  precedenți și  a  celor  ce  urmează a fi 
achiziționate în cursul anului,
-venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihna neefectuate, în valoare de 86,19 mii 
lei.

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 este de 421,93 mii 
lei, în creștere față de rezultatul estimat al anului 2018 cu  295,79 mii lei iar impozitul pe profit s-a 
estimat la 53,77 mii lei.

Veniturile  neimpozabile,  în  valoare  de  86,19  mii  lei  reprezintă venituri  din  anularea 
provizioanelor  pentru  concedii  de  odihnă neefectuate.  La  sfârșitul anului  2018  s-au  înregistrat 
provizioane pentru concedii de odihnă neefectute în valoare de 75,71 mii lei calculate pentru toate 
zilele de concediu de odihnă neefectuate raportate la salariile angajaților acestea urmând a fi reluate 
pe venituri  în cursul anului 2019,  împreună cu provizioanele  înregistrate  în anul 2017, pe masura 
efectuării zilelor de concediu restante. Aceste venituri sunt neimpozabile conform art. 23 din Legea 
nr. 227 /2015 privind Codul fiscal.

Rezerve legale în cuantum de 5% din profitul brut sunt estimate la 20,35 mii lei iar profitul 
net propus pentru repartizare este estimat la valoarea de 335,21 mii lei.

Pentru anul 2019 numarul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 103 salariați iar 
numărul mediu de salariați este de 102,34.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este de 
83,25 mii lei, înregistrând o creștere de 37,48 % față de 60,55 mii lei realizată în anul 2018.

Pentru anul 2019 plățile restante prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli sunt estimate 
la 9,00  mii lei în  scădere față de 9,26 mii lei  înregistrate  în anul 2018  iar  creanțele restante  se 
estimează la valoarea de 535,00 mii lei.

Pogramul de investiții care urmează a se efectua în anul 2019, în valoare de 208,60 mii lei 
cuprinde:
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-investiții efectuate la imobilizări corporale existente, pentru bunuri de natura domeniului privat al 
statului   sau  UAT  și  reprezintă proiectul  tehnic  pentru  modernizarea  sediului  societatt  din  str. 
Cornesti nr. 54, in baza DALI realizat, in valoare de 17,00 miilei,
-achiziții de imobilizări corporale (conform anexei nr. 4b  Lisata dotări – alte achiziții de imobilizări 
necorporale) în valoare de 189,50 mii  lei. Aceste utliaje sunt necesare în desfășurarea activității 
secțiilor și vor duce la creșterea productivității muncii precum și a calității lucrărilor executate.
-achizitie licenta program devize in valoare de 2,10 mii lei

Finanțarea investițiilor se asigură din surse proprii – amortizare.

La elaborarea bugetului  de venituri  și cheltuieli s-au avut  în vedere  următoarele date de 
fundamentare:
-numărul de personal prognozat la finele anului – 103 salariați,
-numărul mediu de salariați – 102,34 salariați, 
-căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială – 3,16 mii lei,
-câștigul mediu  lunar  pe  salariat  determinat  pe baza  cheltuielilor  de  natură salarială, recalculat 
conform Legii anuale a bugetului de stat – 2,76 mii lei, 
-productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu – 83,25 mii lei,
-productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale 
a bugetului de stat –  83,25 mii lei
-cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale – 952,24 mii lei,
-plăți restante – 9,00 mii lei, 
-creanțe restante – 535,00 mii lei.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2019 cu următorii indicatori: 

     Indicatori Prevederi an   2019  
Venituri totale 8.520,40 mii lei
Cheltuieli totale 8.113,47 mii lei
Rezultat brut    406,93 mii lei
Impozit profit      51,37 mii lei
Rezultat net    355,56 mii lei

Director,    Director economic,
      Maior Gheorghe                  Solomon Sorina
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