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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 

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

 

 

 

 

 

 Elaborarea proiectului de rectificare a 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 : 

− executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie-septembrie 2019, 

− 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. 

 

 Având în vedere sumele alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Sighișoara pentru lucrările de întreținere și reparații executate de către secțiile Construcții și Sere 

zone verzi, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru a fi în 

concordanță cu aceste sume.  

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. se face pe baza 

sumelor alocate din bugetul municipiului Sighișoara, al nivelului de realizare a bugetului de venituri 

și cheltuieli în perioada ianuarie-septembrie 2019 precum și pe baza estimării veniturilor și a 

cheltuielilor ce vor fi realizate până la finalul anului,  astfel: 

-Venituri total 7.511,00 mii lei, 

-Cheltuieli total 7.409,00 mii lei,  

-Rezultat brut 102,00  mii lei. 
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Fundamentarea veniturilor 

 

 Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în valoare de 7.511,00 mii lei, în 

creștere cu 178,00 mii lei față de cele aprobate anterior și se compun din venituri totale din 

exploatare 7.510,45 mii lei și venituri financiare 0,55 mii lei. 

  

 Veniturile din exploatare se compun din: 

-venituri din vânzarea produselor reziduale la aceeasi valoare 28,24 mii lei, 

-venituri din servicii prestate majorate cu 340,81 mii lei, fiind estimate la valoarea de 5.607,02 mii 

lei și reprezintă lucrări de întreținere și reparații ce se vor executa de către sectia Construcții și 

secția Sere zone verzi,  

- venituri din redevențe și chirii se diminuează cu 40,00 mii lei fiind estimate la valoarea de 

1.724,90 mii lei, 

- venituri aferente costului producției în curs de execuție se diminuează cu 122,98 mii lei fiind 

estimate la valoarea de 127,02 mii lei și reprezintă lucrările și produsele in curs de executie, 

nefinalizate până la sfârșitul anului,  

-alte venituri din exploatare se majorează cu 0,17 mii lei fiind estimate la valoarea de 23,27 mii lei 

și reprezintă venituri din amenzi și penalități 21,27 mii lei și alte venituri 2,00 mii lei, 

 

Venituri din exploatare: Secția 

Construcții 

Sere 

Zone 

Verzi 

Stația de 

Sortare 

Piață Parcari Total 

-din vânzare produse reziduale 0 0,18 28,06 0 0 28,24 

-din servicii prestate 3.681,50 1.688,52 124,50 0 112,50 5.607,02 

-din redevențe și chirii 200,00 0 0 544,40 980,50 1.724,90 

-din producția în curs de execuție 100,00 27,02 0 0 0 127,02 

-alte venituri din exploatare 0,20 0,47 19,60 3,00 0 23,27 

total 3.981,70 1.716,19 172,16 547,40 1.093,00 7.510,45 

 

 Veniturile financiare (din dobânzi) rămân la aceeași valoare de  0,55 mii lei. 

        

 Fundamentarea cheltuielilor 

 

 Cheltuielile totale estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt în valoare de 7.409,00 

mii lei, în creștere cu 169,82 mii lei față de cele aprobate anterior și cuprind:  

1) cheltuieli de exploatare 7.409,00 mii lei, 

2) cheltuiei financiare 0 mii lei, 

3) cheltuiei extraordinare 0 mii lei. 

 

 Cheltuielile de exploatare, în valoare de 7.409,00 mii  lei se compun din:  

 A) Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 3.094,27 mii  lei, în creștere cu 111,57 mii  
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lei față de cele aprobate și se compun din: 

 A1) Cheltuieli privind stocurile estimate la valoarea de 2.099,40 mii lei, în creștere cu 30,6 

mii lei și cuprind: 

-cheltuieli cu materialele consumabile la aceeași valoare de 1.950,00 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 estimate la valoarea de 79,40 mii lei, au fost suplimentate cu suma 

de 25,60 mii lei, necesară pentru achiziționarea de echipament de protecție pentru salariati – 23,60 

mii lei si achiziționare laptop 2,00 mii lei,   

-cheltuieli cu energia și apa estimate la valoarea de 70,00 mii lei față de 65,00 mii lei cât au fost 

aprobate anterior.  

 

  A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți se estimează la valoarea de 773,47 mii lei, 

în creștere cu 80,97  mii lei față de cele aprobate și se compun din:  

- cheltuieli de întreținere și reparații 69,47 mii lei fata de 68,50 mii lei,  

- cheltuieli privind chiriile se estimează la valoarea de 694,50 mii lei față de 614,50 mii lei, 

majorarea fiind necesară pentru închirierea utilajelor pentru lucrările de întreținere a drumurilor,    

-cheltuieli cu primele de asigurare ramân la valoarea de 9,50 mii lei. 

  

 A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ramân la valoarea aprobată anterior, de  

221,40 mii lei și se compun din:  

-cheltuieli de protocol 0,60 mii lei, 

-cheltuieli cu deplasări, detașări 1,70 mii lei, 

-cheltuieli poștale și telecomunicații 24,30 mii lei, 

-cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 6,30 mii lei, 

-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (asigurare și pază, întreținere tehnică de calcul, 

anunțuri si pregatire profesională) 24,30 mii lei, 

-alte cheltuieli 164,20 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 se estimează la valoarea de 298,50 

mii lei, în creștere cu 54,50 mii lei față de cele aprobate anterior. Se impune majorarea acestor 

cheltuieli deoarece în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anterior nu a fost cuprinsă cota parte 

de 50% din chiriile încasate pentru spațiile cu altă destinație din incinta Pieței Agroalimentare, 

datorată Municipiului Sighișoara. Pentru anul 2019 această cotă a fost stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Local Sighișoara nr.164/27.09.2019. 

 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte  se compun din:  

-redevența 68,00 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 229,50 mii lei, majorate cu 54,50 mii lei cuprind 

cheltuili cu impozite și taxe locale în valoare de 82,52 mii lei (pentru clădirile și terenurile primite 

în administrare),  alte impozite și taxe 3,79 mii lei, vărsăminte pentru persoane cu handicap 

neîncadrate 88,69 mii lei și cota de 50% din chiriile încasate pentru spațiile cu altă destinație din 

incinta Pieței Agroalimentare, datorată Municipiului Sighișoara, în valoare de 54,50 mii lei. 
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 C) Cheltuielile cu personalul se estimează la valoarea totală de 3.991,02 lei, majorate cu 

5,75 mii lei față de cele aprobate inițial, suma reprezentând cheltuieli sociale conform Codului 

fiscal. 

Cheltuielile de personal pentru anul 2019, fundamentate  pentru un  numar de 98 de salariați 

se compun din: 

 C1) Cheltuieli cu salariile, rămân la aceeași valoare ca și cele aprobate anterior, de 3.655,70 

mii lei și cuprind: 

-salarii de bază 3.505,70 mii lei,  

-sporuri aferente salariului de bază 150,00 mii lei care includ 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, sporul de 25%  pentru orele de noapte și spor pentru orele 

suplimentare.  

 C2) Bonusuri reprezenând  cheltuieli sociale conform art. 25 din legea 227/2015 privind 

Codul fiscal (în limita de  5% din fondul de salarii), în valoare de 30,00 mii lei fiind majorate cu 

5,75 mii lei față de cele aprobate anterior. 

 C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere ramân la aceeași 

valoare de 197,11 mii lei și se compun din :  

-cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director (componentă 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 reprezintă 

componenta fixă, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat.  

 C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator raman la aceeasi valoare de 108,21 mii 

lei. 

  

 Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 98, numărul mediu de salariați este 

estimat tot la 98 salariați și nu se modifică față de valorile aprobate anterior. 

  

 D) Alte cheltuieli de exploatare se estimează la valoarea de 25,21 mii lei, în scădere cu 2,00 

mii lei față de cele aprobate inițial și cuprind: 

-cheltuieli cu majorări și penalități 0,50 mii lei, 

-alte cheltuieli 0,90 mii lei,  

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 110,00 mii lei 

cuprind amortizarea mijloacelor fixe achiziționate în anii precedenți și a celor ce urmează a fi  

achiziționate în cursul anului, 

-ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare/provizioane -86,19 mii lei, diminuate cu 2,00 mii 

lei față de cele aprobate anterior. 

  

 Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 este 

estimat la valoarea de 102,00 mii lei, în creștere cu 8,18 mii lei față de 93,82 mii lei aprobat 

anterior. Impozitul pe profit este estimat la valoarea de 2,58 mii lei față de 1,27 mii lei. 

 Veniturile neimpozabile rămân la aceeași valoare de 86,19 mii lei și 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 
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2017, pe masura efectuării zilelor de concediu restante. Aceste venituri sunt neimpozabile conform 

art. 23 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal. 

 Cheltuielile nedeductibile sunt estimate la valoarea de 0,30 mii lei și reprezintă majorări și 

penalități pentru obligațiile bugetare nevirate la termen. 

 Rezerva legală în cuantum de 5% din profitul brut este estimată la 5,10 mii lei iar profitul 

net propus pentru repartizare este estimat la valoarea de 94,32 mii lei pentru acoperirea pierderilor 

contabile din anii precedenți. 

 Pentru anul 2019 numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este estimat la 98 

salariați iar numărul mediu de salariați este de 98. 

 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este 

estimată la 76,64 mii lei față de 74,82 mii lei cât a fost aprobata anterior. 

 Plățile restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat raman la aceeasi 

valoare de 50,00 mii lei, creanțele restante raman la aceeasi valoare de  575,00 mii lei, așa cum au 

fost aprobate anterior. 

  

 Pogramul de investiții care urmează a se efectua în anul 2019 ramâne la aceeași valoare de  

181,60 mii lei și cuprinde: 

-investiții efectuate la imobilizări corporale existente, pentru bunuri de natura domeniului privat al 

statului  sau UAT și reprezintă proiectul tehnic pentru modernizarea sediului societății din str. 

Cornesti nr. 54, in baza DALI realizat, in valoare de 17,00 mii lei, aceeași valoare ca cea aprobată 

anterior, 

-achiziții de imobilizări corporale conform anexei nr. 4b  Lista dotări – alte achiziții de imobilizări 

necorporale. Valoarea totală a listei dotări rămâne 162,50 mii lei. Față de lista de dotări aprobată 

anterior se renunță la masina de udat în valoare de 38,00 mii lei și se majorează suma necesară 

pentru achiziționare autoturism cu 15,00 mii lei și se adaugă o poziție noua: lamă de zăpadă și de 

nivelat, 2 buc x 11,50 mii lei total 23,00 mii lei.. 

-achiziție licentă program devize în valoare de 2,10 mii lei 

 Finanțarea investițiilor se asigură din surse proprii – amortizare. 

 

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

aprobării Consiliului local Sighișoara  este următoarea: 

 

               Indicatori       Prevederi 2019 Prevederi 2019     Diferenţe 

                   aprobate               rectificat  

 

 

 Venituri totale      7.333,00 mii lei 7.511,00 mii lei   178,00 mii lei 

 Cheltuieli totale     7.239,18 mii lei 7.409,00 mii lei   169,82 mii lei 

 Rezultat brut           93,82 mii lei     102,00 mii lei       8,18 mii lei  

   

   

 

 

  Director,       Director economic, 

       Maior Gheorghe                    Solomon Sorina 
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