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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. 

pentru anul 2020 

 

 

 

 

 Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 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. 5/2020  Legea Bugetului de stat pe anul 2020, 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

-Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 

cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 

-Ordonanta 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, 

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

anuale individuale și situațiile financiare consolidate.  

 La întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut în 

vedere urmatoarele : 

− execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 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. 

 

 La estimarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2020 s-a avut în vedere nivelul realizat al acestora în anul 2019, conform bugetului de venituri 

și cheltuieli rectificat pe anul 2019 aprobat prin H.C.L. nr. 204/28.11.2019. 

 Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 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 2020 sunt în valoare de 8.510,14 mii lei, în 

creștere cu 19,05%  față de cele realizate în anul 2019.    
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 I. Veniturile din exploatare  

 sunt estimate în sumă de 8.509,64 mii lei, în creștere cu 19,05% față de 7.147,84 mii lei 

realizate în anul 2019 și se compun din: 

 

 1) Venituri din producția vanduta 8.446,64 mii lei, astfel:                                mii lei 

Secția Venituri din 

vânzare produse 

reziduale 

Venituri din 

servicii prestate 

Venituri din chirii Total 

Construcții 0 4.885,64 108,00 5.043,64 

Sere Zone Verzi 0 1.560,00 0 1.560,00 

Stația de Sortare 30,60 102,40 0 133,00 

Piața 0,00 0,00 570,00 570,00 

Parcări 0,00 120,00 1.070,00 1.190,00 

total 30,60 6.668,04 1.748,00 8.446,64 

 

 Veniturile din vânzarea produselor reziduale reprezinăa veniturile obținute la Stația de 

sortare a deșeurilor menajere, din valorificarea deșeurilor intrate în stație. Acestea au fost estimate 

având în vedere veniturile obținute în cursul anului precedent, când s-au realizat venituri în valoare 

de 29,05 mii lei. 

 Veniturile din servicii prestate au fost fundamentate în funcție de sumele prevăzute în 

bugetul local și de realizările anului anterior, astfel: 

− la secția Construcții reprezintă venituri din lucrări de reparații-întreținere drumuri în valoare 

de 2.100,84 mii lei, lucrări de investiții în valoare de 2.684,78 mii lei: amenajare accese str. 

Plopilor, reabilitare str. Dumbravei și reabilitare drum de legatură str. 1 Decembrie1918- P-

ta. O. Goga precum și lucrări executate către terți în valoare de 100,00 mii lei. 

− La secția Sere Zone Verzi reprezintă venituri din lucrări de întreținere zone verzi, în valoare 

de 1.512,60 lei și lucrări executate către terți (curățenie, toaletare arbori, etc) în valoare de 

47,40 mii lei.  

− La Stația de sortare reprezintă venituri din prestarea serviciilor de cântărire estimate pe baza 

veniturilor încasate în anul 2019, 

− la Parcări reprezintă veniturile din încasarea  prin SMS a  tarifului de parcare, comparativ cu 

anul anterior. 

Veniturile din chirii au fost fundamentate pe baza veniturilor realizate în anul 2019, astfel: 

− la secția Construcții reprezintă venituri din închirierea utilajelor,  

− la Piața agroalimentară reprezintă veniturile încasate pentru utilizarea locurilor de desfacere 

din piață 464,00 mii lei și din închirierea spațiilor cu altă destinație din incinta Pieței 106,00 

mii lei. 

− la Parcări reprezintă veniturile încasate din tariful de parcare și abonamente. 

  

       2) Venituri aferente costului producției în curs de executie 60 mii lei reprezintă producția 

nefinalizată la sfârșitul anului: lucrări secția Construcții 50,00 mii lei și producție flori Sere 10,00 

mii lei. 

  



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 

 

 

  3) Alte venituri din exploatare sunt estimate la valoarea de 3,00 mii  lei și se compun din 

venituri din majorări și penalități calculate clienților, în valoare de 2,00 mii lei și alte venituri 1,00 

mii lei. 

         

  II Veniturile financiare 

 sunt estimate în sumă de 0,50 mii lei și reprezintă dobânzi acordate de bănci pentru 

disponibilul din conturile bancare. 

 

 Fundamentarea cheltuielilor 

 

 Cheltuielile totale, în valoare de 8.286,78 mii lei au fost estimate în condiții de maximă 

eficiență și sunt în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2020. Față de anul 2019 

cheltuielile estimate prezintă o creștere de 19,29%  

 Cheltuielile totale estimate pentru anul 2020 cuprind: 

1) cheltuieli de exploatare 8.286,78 mii lei, 

2) cheltuiei financiare 0 mii lei. 

 

1) Cheltuielile de exploatare se compun din  

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 3.678,60 mii lei defalcate astfel: 

           A1.Cheltuieli privind stocurile sunt estimate la valoarea de 2.500,00 mii  lei și se compun 

din: 

-cheltuieli cu materialele consumabile în valoare de 2.341,00 mii  lei, cuprind materialele estimate a 

fi necesare la lucrările ce se vor realiza în cursul anului 2020 (materiale auxiliare, materiale 

consumabile, piese de schimb, combustibil și material floricol), 

-cheltuieli cu obiecte de inventar se estimează la valoarea de 91,00 mii lei, în creștere cu 33,45% 

față de cele înregistrate în anul 2019. Suma prevazută este necesară pentru achiziționarea de scule, 

echipamente de lucru și de protecție și mobilier, pentru buna desfășurare a activității pentru toate 

secțiile:  

 - secția Construcții – 35,00 mii lei necesare pentru achiziționare ciocan demolator, 

generator, pistol vopsit, polizor unghiular, truse de scule, cric, echipament de protecție, etc.   

       - secția Sere Zone Verzi – 23,00 mii lei pentru achiziționare mașină de tuns iarba,   

motoferăstrău, echipamente ptr toaletarea arborilor, echipament de protecție și alte obiecte necesare 

desfășurării activității,   

 - Stația de sortare – 2,00 mii lei pentru echipament de protecție și alte obiecte,  

 - Piața- 3,00 mii lei necesare  pentru achiziționare cântare electronice și altele, 

 - Parcări – 8,00 mii lei pentru indicatoare parcări,echipament de protecție și diverse obiecte, 

 - alte obiecte de inventar necesare desfășurării activității pentru personalul administrativ 

 20,00 mii lei, pentru achiziționare tehnică de calcul, mobilier birou, etc.  

 

-cheltuieli cu energie și apă, în valoare de 68,00 mii lei, în creștere cu 4,17% față de cele din anul 

2019 și au fost estimate pe baza cheltuielilor și a prețurilor din anul anterior. 

 

  A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți sunt estimate la valoarea de 886,50 mii 

lei, în creștere cu 18,91% față de cele înregistrate în anul 2019 și se compun din:  

-cheltuieli de întreținere și reparații 287,00 mii lei, pentru reparații la mașinile din dotare, reparații 

motocositori și drujbe, lucrări de reparații la Piața Agroalimentară, lucrări de reparații la sediul din 

str. Cornești și altele. 



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 

 

 

- cheltuieli privind chiriile 589,50 mii lei, în scadere cu 15,03% față de anul anterior, reprezinta  

închiriere utilaje necesare la lucrările de întreținere a drumurilor, chirie spațiu birouri și chirie teren 

parcare,    

-cheltuieli cu primele de asigurare 10,00 mii lei pentru asigurarea parcului auto. 

  

 A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți sunt estimate la valoarea de 292,10  mii 

lei și se compun din:  

-cheltuieli de protocol 1,00 mii lei, 

-cheltuieli poștale și telecomunicații 23,50 mii lei, 

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

-cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 7,50 mii lei, 

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

anunțuri și pregătire profesională) 26,40 mii lei, 

-alte cheltuieli 232,00 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 sunt estimate la valoarea de 

327,70, în creștere cu 10,34% față de cele înregistrate în anul anterior și cuprind: 

-cheltuieli cu 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 246,72 mii lei cuprind taxa pe clădiri și terenuri pentru 

clădirile și terenurile primite în administrare, impozite auto și alte impozite și taxe locale, în valoare 

de 91,50 mii lei, cota de 50% datorată bugelului local din chiriile încasate pentru spațiile cu altă 

destinație din incinta Pieței Agroalimentare 53,00 mii lei și vărsăminte pentru persoane cu handicap 

neîncadrate 102,20 mii lei. Creșterea cheltuielilor față de anul anterior este influențată de 

modificarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, pe baza căruia se calculează valoarea 

vărsămintelor pentru persoane cu handicap neîncadrate.  

  

 C) Cheltuielile cu personalul, în valoare totală de 4.757,09 mii lei sunt fundamentate 

pentru un număr de 112 salariați și un numar mediu de 108 salariați. 

 La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile 

H.G. Nr 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit de 

la 1 ianuarie 2020 la valoarea de 2.230 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. 5/2020  

Legea Bugetului de stat pe anul 2020. 

 În structură, cheltuielile de personal cuprind: 

 C1) Cheltuieli cu salariile total 4.411,75 mii lei din care 

-salarii de bază 4.270,35 mii  lei, acestea includ salariile de bază 4.196,25 mii lei și orele 

suplimentare care nu pot fi compensate cu timp liber plătit în valoare de 74,10 mii lei, 

-sporuri aferente salariului de bază 141,40 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, sporul de 25%  pentru orele de noapte și sporul de 100% pentru orele 

suplimentare care nu pot fi compensate cu timp liber platit.  (anexa C1). 
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 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 33,60 mii lei si 

reprezintă tichete cadou acordate salariaților cu ocazia sărbătorilor (150 lei/salariatx2). 

 C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere 207,44 mii lei se 

compun din :  

-cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director (componenta fixă) în valoare de 148,17 

mii lei,conform contractului de mandat,   

-cheltuieli aferente membrilor Consiliului de administrație al societății 59,27 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. 

 C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în valoare de 104,30 mii lei. 

  

 Pentru anul 2020 numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 112 salariați fata 

de 94 salariați la sfârșitul anului 2019 iar numărul mediu de salariați este de 108 salariati fata de 

96,25 în anul 2019 (anexa C1).  

 Față de anul 2019 s-a avut în vedere ocuparea, începând cu luna martie a următoarelor 

posturi vacante : la secția construcții 1 maistru și 8 muncitori calificați, la secția Sere Zone verzi  2 

îngrijitori pe perioadă determinată martie-noiembrie și 1 inginer, la Piață 1 îngrijitor, la Parcări 1 

agent de pază, la TESA 1 contabil, 1 jurist și 1 inginer.  

 Creșterea cheltuielilor cu salariile în anul 2020 față de anul 2019 include:  

a) sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de 

bază minim brut pe țară garantat în plată în valoare de 18,24 mii lei, pentru un numar de 13 salariați 

Salariul minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei prezentand o 

creștere de 7,21% 

b) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate ca urmare a acordării 

unor creșteri salariale și a creșterii numărului de personal pentru anul 2020  în valoare de 743,97 mii 

lei și se compun din: 

 -sume reprezentând creșteri salariale acordate salariaților, în valoare de 145,48 mii lei. S-a 

prevăzut o majorare a salariilor de bază cu un procent de 5,5%, începând cu luna martie. Deși 

salariul minim a crescut cu 7,21% majorarea salariilor s-a calculat doar cu un procent de 5,5%. 

Această majorare s-a impus pentru a păstra oarecum nivelul de salarizare pe categorii de personal și 

pentru a pastra diferența între muncitorii necalificați plătiți cu salariul minim și muncitorii cu 

diferite calificări.  

 -sume necesare pentru 17 angajați noi, începând cu luna martie, în valoare de 598,49 mii lei. 

 Pentru anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură 

salarială este de 3.430,05 lei față de 3.079,39 lei înregistrat în anul 2019, prezentând o creștere de 

11,39%. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. 

OUG 26/2013 este în valoare de 3.404,13 lei față de 3.059,87 lei în anul anterior, cu 11,25% mai 

mult.Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat 

conform Legii bugetului de stat s-a estimat la 2.841,93 lei, cu 11,13% mai mult față de cel aferent 

anului 2019, așa cum rezultă din anexa D1. Menționăm faptul că, în afara salariaților cărora li se 

aplică salariul minim brut pe țară, pentru ceilalți salariați s-a aplicat o creștere de 5.5% iar creșterea 

totală a fondului de salarii se datorează sporurilor aplicate la salariile realizate și salariaților noi (cu 

un salariu mediu de 3.520 lei). Procentul de creștere salarială de 5,5% este mai mic decât procentul 

de 6,10% ca cât a crescut productivitatea muncii în 2020 față de cea înregistrată în anul 2019. 
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 Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2020, art. 48 (1) d), operatorii care în anul 2019 au 

realizat atât rezultatul brut cât și nivelul plătilor restante programate, pot majora cheltuielile de 

natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului 

brut față de nivelul realizat în anul 2019. Pentru anul 2020 creșterea salarială respectă obiectivele de 

politică salarială stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

  

  

 D) Alte cheltuieli de exploatare în valoare de  -476,61 mii lei cuprind: 

-cheltuieli cu majorări și penalități 1,00 mii lei din care 0,5 mii lei către bugetul general consolidat 

și 0,50 mii lei către alți creditori, 

-alte cheltuieli 1,00 mii lei,  

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 167,27 mii lei 

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

achiziționate în cursul anului, potrivit programului de investitii, 

-venituri din anularea provizioanelor în valoare de 645,88 mii lei din care venituri din anularea 

provizioanelor pentru deprecierea activelor circulante 575,00 mii lei (provizioane pentru clienți în 

litigiu) și venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă neefectuate, în valoare de 

70,88 mii lei. 

  

 Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 este de 223,36 mii 

lei, în creștere față de rezultatul anului 2019 cu  10,36% iar impozitul pe profit s-a estimat la 24,47 

mii lei. 

 Veniturile neimpozabile, în valoare de 70,88 mii lei reprezintă venituri din anularea 

provizioanelor pentru concedii de odihnă neefectuate. La sfârșitul anului 2019 s-au înregistrat 

provizioane pentru concedii de odihnă neefectute în valoare de 66,73 mii lei calculate pentru toate 

zilele de concediu de odihnă neefectuate raportate la salariile angajaților, acestea, împreună cu 

ramasița provizioanelor înregistrate în anul 2018, în valoare de 4,15 mii lei urmând a fi reluate pe 

venituri în cursul anului 2020, 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 11,17 mii lei iar profitul 

net estimat la valoarea de 187,72 mii lei rămas pentru repartizare va fi destinat pentru acoperirea 

pierderilor contabile din anii precedenți (pierdere datorată înregistrării de provizioane pentru 

deprecierea activelor circulante – clienți incerți și în litigiu). 

 Pentru anul 2020 numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 112 salariați iar 

numărul mediu de salariați este de 108. 

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

78,79 mii lei, înregistrând o creștere de 6,10 % față de 74,26 mii lei realizată în anul 2019. 

 Pentru anul 2020 plățile restante prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli sunt estimate 

la 4,80 mii lei în scădere față de 5,45 mii lei înregistrate în anul 2019 iar creanțele restante se 

estimează la valoarea de 32,00 mii lei față de 572,35 mii lei înregistrate la sfârșitul anului 2019. 

  

 Pogramul de investiții care urmează a se efectua în anul 2020, în valoare de 319,40 mii lei 

cuprinde achiziții de imobilizări corporale (conform anexei nr. 4b  Lisata dotări – alte achiziții de 

imobilizări necorporale) în valoare de 319,40 mii lei. Aceste utliaje sunt necesare în desfășurarea 

activității secțiilor și vor duce la creșterea productivității muncii precum și a calității lucrărilor 

executate. 

 Finanțarea investițiilor se asigură din surse proprii – amortizare. 
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 La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere următoarele date de 

fundamentare: 

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

-numărul mediu de salariați – 108 salariați,  

-căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este estimat la 

valoarea de  3.404,13 lei, 

-câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat 

conform Legii anuale a bugetului de stat este estimat la 2.841,93 lei,  

-productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu – 78,79 mii lei, 

-productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale 

a bugetului de stat –  78,79 mii lei 

-cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale – 973,75 mii lei, 

-plăți restante – 4,80 mii lei,  

-creanțe restante – 32,00 mii lei. 

  

 Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2020 cu următorii indicatori:  

  

       Indicatori   Prevederi an 2020 

  Venituri totale   8.510,14 mii lei    

  Cheltuieli totale  8.286,78 mii lei 

  Rezultat brut      223,36 mii lei 

  Impozit profit        24,47 mii lei 

  Rezerva legală        11,17 mii lei 

  Rezultat net      187,82 mii lei 

   

 

   

  Director,       Director economic, 

       Maior Gheorghe                    Solomon Sorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


