
ROMÂNIA 
,IUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.  #,  Din .49. ( f g .2,0,f  d 

Privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societatii COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL; 

Iniţiator : Costin Lucian - Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului :  j# 	/1j?.' 017..V,fl .  / 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinara din data de 

Având in vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrat sub nr. 43736/18.08.2021; 
Având 'in vedere raportul de specialitate intocmit de către Directia Generala Economica, inregistrat sub nr. 
43737/18.08.2021; 
Având în vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. I, 2, 3, 4, 5; 

Prin adresa nr. 8200/17.08.2021 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a 
solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, in conformitate cu 
prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 şi OMFP nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli 'intocmit de unii operatori economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 
Avand in vedere prevederile : 

- art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- art. 19, alin 1, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 10, alin 2 si 3 din OG nr. 26/2013 privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară; 

- art. 129, alin 2, lit. a), b), alin. 3, lit. d), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
In baza prevederilor: 

- art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
- art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRA:ŞTE: 

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre: 

DENUMIRE INDICATOR BVC 
2021 

TOTAL VENITURI 8.720 
Venituri din exploatare 8.570 
Venituri financiare 150 

TOTAL CHELTUIELI 8.719 
Cheltuieli din exploatare 8.674 
Cheltuieli financiare 45 

REZULTATUL BRUT 1 
IMPOZIT PE PROFIT 0 
REZULTATUL NET 1 



Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 privind programul de 
investitii, dotări şi sursele de finantare pentru anii 2021-2023 al Societatii COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si 
administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL. 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesati, prin grija Secretarului General al 
Municipiului Tecuci. 

INITL4TOR, 	 AVIZAT, 
PRIM_AR, 	 SECRETAR GENERAL, 

Costin Lucian - Grigore 	 Jr. George Lucian Borsan 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 43736/18.08.2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al 
Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL  

Prin adresa nr. 8200/17.08.2021 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a 
solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, in conformitate cu 
prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, OMFP nr. 3818/2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii 
operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi 
completările ulterioare si dispozitiile art. 10, alin. 2 si 3 din OG nr. 26/2013 privind "intărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 

Bugetul de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2021 la Societatea COMPANIA DE UTILITAT1 
PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel: 

Mii lei 
DENUMIRE INDICATOR BVC 

2021 
TOTAL VENITURI 8.720 

Venituri din exploatare 8.570 
Venituri financiare 150 

TOTAL CHELTUIELI 8.719 
Cheltuieli din exploatare 8.674 
Cheltuieli financiare 45 

REZULTATUL BRUT 1 
IMPOZIT PE PROFIT 0 
REZULTATUL NET I 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre. 

,:g1 AP 
COSTRY/,«ŢC1,2« „GRI4ORE 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 43 73 7/18.08.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 

in conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe 
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri şi 
cheltuieli ca urmare a aprobarii, rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale instituţillor publice, "in funcţie de subordonarea acestora. 

Prin HCL nr. 28/28.02.2013 a fost aprobată infiinţarea Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI, 
iar prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobata modificarea denumirii Societatii ZONE VERZI TEC SRL 
TECUCI in ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI" SRL. 

Prin adresa nr. 8200/17.08.2021 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a 
solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 in conformitate cu 
prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, OMFP nr. 3818/2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli intocmit de unii 
operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi 
completările ulterioare si dispozitiile art. 10, alin. 2 si 3 din OG nr. 26/2013 privind "intărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitătile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară. 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2021 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel: 	 mii lei 

Denumire Buget initial Influente Buget Estimari Estimari 
indicatori 2021 +/- rectificat 1 2022 — 2,6% 2023 — 2,5% 

VENITURI TOTALE 8.720 0 8.720 8.947 9.171 
CHELTUIELI TOTALE 8.719 0 8.719 8.946 9.170 
PROFIT/PIERDERE 1 0 1 1 1 

Fată de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetul de venituri şi 
cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2021, conform 
anexelor nr. 1, 4 şi a fundamentării ataşate. 

Angajarea, contractarea de lucrări şi bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli se face numai 
cu respectarea prevederilor legale in limita creditelor bugetare aprobate. 

Proiectul de hotărâre indeplineste conditiile de legalitate si il supunem spre dezbatere si 
aprobare in forma initialch 

DIRECTOR (VEWAL 	 SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE 
Ţăpoi Nicbli4 
	

CRISTEA MARIA1VA 

Intocmit, 
Ec. Dascălu Ionică, 



COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L 
STR 1 Decembrie 1918,NR 146D 
J17/1419/2011; CUI 29358725 
TEL/ FAX 0236/820312 
E-mail: cuptecuci@municipiultecuciso  
Nr. 8197/ 17.08.2021 

NOTĂ. DE FUNDAMENTARE 
PRIVIND : RECTIFICARE BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 

2021 

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 la Societatea Compania de 
Utilitati Publice Tecuci S.R.L reprezinta principalul instrument de programare a rezultatelor 
financiare, si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheltuielilor, urm'ărind asigurarea 
echilibrului financiar intern (asigurarea lichidităţilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de 
investiţii, reparaţii, mentenanţ'ă, plata salariilor, plata contribuţiilor la bugetul de stat si bugetul 
asigurarilor sociale, previzionarea relaţiilor cu furnizorii, clienţii, bancile) 

Baza legală care a stat la baza elaborarii Bugetului de Veniturilor si Cheltuielilor pentru anul 
2021 este unn'ătoarea: 

1 	Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările ulterioare; 
2. Legea nr.31/1990 privind societ'ăţile comerciale, cu modificările si complet'ările ulterioare; 
3. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
4. Legea Bugetului de Stat nr.15/2021 
5. Legea nr.16/2021 a bugetului asigurilor sociale de stat 
6. Legea 53/2003 - Codul Muncii 
7. Ordonanta 26/2013 - privind intarirea disciplinei financiare 
8. Ordinul 3818/2019- privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli. 
9. Legea 47/2014 - privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară 

10. H.G. 4/2021- stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 1n plată . 

Fundamentarea Veniturilor: 

Fundamentarea veniturilor s-a facut pe baza contractului de delegare a serviciului public de 
salubrizare incheiat cu U.A.T Municip iul Tecuci. 

Principalele categorii de venituri ale societătii 1n funcţie de specificul activiţăţii desfăsurate 
prezint'ă următoarea structură: 

Venituri Totale - 8720 mii lei din care: 

- 	Venituri exploatare — 8570 mii lei 
- 	Venituri financiare —150 mii lei 
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Fundamentarea Cheltuielilor: 

Cheltuieli Totale — 8719 mii lei din care :  

I.CHELTUIELI DE EXPLOATARE 8674 mii lei  

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile, in suma de 4121 mii lei detaliate astfel:  

A.I. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 955 mii lei, detaliate astfel: 
b) Cheltuieli cu materialele consumabile in valoare de 860 mii lei din care: 

bl) Combustibil — 450 mii lei - Contract Furnizare combustibil 
b2) Piese schimb — 150 mii lei; 

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar : 60 mii lei; 
- Obiecte de inventar - 60 mii lei 

d) Cheltuieli privind energia si apa - 35 mii lei. 
A.II.Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, in valoare de 520 mii le, astfel: 
a) Cheltuieli cu intreţinerea şi reparaţiile - 150 mii lei: 

- Revizii auto, servicii de reparaţii intreţinere a autovehicule —150 mii lei; 
b) Cheltuieli privind chiriile — 290 mii lei; 
c) Prime de asigurare - 80 mii lei; 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in valoare totala de 2646 mii lei detaliate 
astfel: 

b) Cheltuieli privind comisioanele şi onorariul- consultanta juridica — 5 mii lei 
f) Cheltuieli de deplasare — 1 mii lei 
g) Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii in valoare de 135 mii lei; 
h) Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate — 15 mii lei 
i) Alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 210 mii lei din care : 

il) Asigurare si paza — 	200 mii lei 
i2) cheltuieli privind intreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 5 mii lei 
i3) Pregatire profesionala - 5 mii lei 

j). Alte cheltuieli (Depozit ROSIESTI) - 2280 mii lei; 
Contract de prestări servicii (depozitare gunoi) — Contract Nr.11VS/27.09.2018, Act Aditional 
Nr.1639/20.02.2019,Act. Aditional nr.8306/01.10.2019 
B) Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte in valoare de 261 mii lei, astfel:  
a) Cheltuieli cu redeventa aferentă concesionării bunurilor publice: 86 mii lei 
b) Taxa licenta 	- 15 mii lei 
c) Alte taxe si impozite - 160 mii lei 
C) Cheltuielile de personal sunt in valoare de 3818mii lei 
C1) Cheltuielile cu salariile sunt in sumă de 3376 mii lei; 

a) salarii de baza in suma de 3005 mii lei 
b) sporuri 371 mii lei 

C2) Bonusuri - tichete cadou, tichete de masa — 282 mii lei 
*** se acorda cu respectarea prevederilor legale. 
C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat — 85 mii lei 
C5) Cheltuielile contributii datorate de angajator- 75 mii lei; 

Numărul de salariaţi prevăzut la sfarsitul anului 2021 este de 113 salariaţi; 

D) Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 474 mii lei: 
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a) Cheltuieli cu majorari si penalitati - 80 mii lei; 
e) Cheltuieli cu amortizarea estimate la valoarea de - 379 mii lei 
d) Alte cheltuieli - 15 mii lei 

2.Cheltuieli Financiare in sumâ de 45 mii lei (leasing financiar) 

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare de 379 mii lei, se rectifica astfel : 
Se elimina : 

> imprimanta multifunctionala -2 mii lei 
> pubele 120 1- 30 mii lei 
> containere 1100 1- 22 mii lei 

si se rectifica sumele pentru 
> Presa baloti deseuri hartie, carton, plastic de la 25 mii lei la 42 mii lei 
> Autocamion cu lama si sararita de la 133 mii lei la 158 mii lei 
> Incarcator frontal de la 132 mii lei la 157 mii lei 
> Pubele 240 1 de la 35 mii lei la 22 mii lei 

Rezultatul brut (profit) estimat pentru anul 2021 este in sumă de: 1 mii lei 

in aceste condiţii, fundamentarea rectificari Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 
anul 2021 propus spre aprobare este urmatoarea : 

1) Venituri totale : 8720 mii lei 
2) Cheltuieli totale : 8719 mii lei 
3) Profit brut 	: 1 	mii lei 
4) Impozit profit : 0 	mii lei 
5) Profit net 	: 1 	mii lei 

La fiindamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli estimat pentru anul 2021, s-a avut in 
vedere cresterea preturilor de consum prognozata, astfel: pe anul 2022 cu 2.6 % si pe anul 2023 cu 
2,5%. 

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus Controlului 
financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012 - Normele metodologice privind modul de organizare si 
exercitare a controlului financiar de gestiune. 

AdmNIstr,ator/Director General, 
Marti»11,hai, 

Direct r Econi9mic, 
Ec.Pr cură Cătăl in  

VIZ T: 
CONTROL FINANCIAR DE GESTI E 

Ec. Spe~ MihIa 



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEILOCALE 
Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 
Sediul/Adresa Loc. Tecucl, str. lDecembrie 1918, Nr.146D 
Cod unic de ţnregistrare R029358725 

Anexa nr.1 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021 

mli lel 

INDICATORI Nr. 
Aprobat an 

curent  
2021 

Propuneri 
rectlflcare 
ancuren 

% 
Prevede 

rl an 
2022 

Prevede 
ri an 
2023 

% 
97J5*  

100 
10=8/7* 

100 

o 1 2 .3 4 5 b=b/4alUU 7 8 9 10 
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 8720 8720 100,OQ 8947 9171 102,60 102,50 

1 Venituri totale din exploatare, dln care: 2 8570 8570 100,00 8793 9013 102,60 102,50 
a) subvenţil, cf. prevederllor iegale tn vlgoare 3 0,00 0 0 0,00 0,00 
b) transferuri, cf. prevederilor 	legaie în vlgoare 4 0 0 

2 Veniturlfinanclare 5 150 150 154 158 102,60 102,50 
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 8719 8719 100,00 8946 9170 102,60 102,50 

1 Cheltuleii de exploatare, (Rd. 7= Rd. 
8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) dln care: 7 8674 8674 100,00 8900 9122 102,60 102,50 

A. cheltuiell cu bunuri sl servlcli 8 4121 4121 100,00 4228 4334 102,60 102,50 
B. cheltuleli cu lmpozite, taxe sI varsamlnte aslmiiate 9 261 261 100,00 268 274 102,60 102,50 
C. 

- 

cheltuiell cu personalui, 
(Rd.10=RD.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) dln care: 10 3818 3818 100,00 3917 4015 102,60 102,50 

C0 Cheltulell de natură  saiariaiă(Rd.11= Rd.12+Rd.13) 11 3658 3658 100,00 3753 3847 102,60 102,50 
C1 ch. cu salariiie 12 3376 3376 100,00 3464 3550 102,60 10250 
C2 bonusuri 13 282 282 0,00 289 297 0,00 0,00 
C3 alte cheltulell cu personaiul, dln care: 14 0 0 

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 
depersonal 15 O 0 

C4 
Cheitulell aferente contractulul de mandat si a aitor 
organe de conducere si control, comisii sI comltete 

16 85 85 100,00 87 89 102,60 102,50 
C5 cheltuieii cu contributllle datorate de angajator 17 75 75 100,00 77 79 102,60 102,50 

D. alte cheitulell de exploatare 18 474 474 100,00 487 499 102,60 102,50 
2 Cheituleii flnanclare 19 45 45 46 48 

REZULTATUL BRUT (profltlplerdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6) 
20 1 1 100,00 1 1 102,60 102,50 

IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0,00 0 0 0,00 0,00 
2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0 0 
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT 23 0 0 
4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 0 
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 25 0 0 

V 
PROFITUL /PIEROEREA NETA A PERIOAOEI DE 
RAPORTARE (RD.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23.Rd.24. 
rd.25. dln care: 26 1 1 100,00 1 1 102,60 102,50 
Rezerve iegale 27 0 O 

2 Alte rezerve reprezentând facliităţi flscaie prevăzute de 
lege 28 0 0 

3 Acoperirea plerderiior contablle din anll precedenţl 29 0,00 0 O 0,00 0,00 
Constltulrea surselor propril de finanţare pentru 
prolectele coflnanţate dln tmprumuturl externe, precum 

şl pentru constltuirea surselor necesare rambursărll 
rateior de capital, piaţii dobănzllor, comlsioanelor şi aitor 
costuri aferente acestor tmprumuturi 

30 0 0 
5 Aite repartizări prevăzute de lege 31 O o 

6 
Profitui contabil rămas după  deducerea sumelor de la 
Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd. 32=Rd.26- (Rd.27 la rd. 31)>=0 

32 1 1 0,00 1 1 0,00 0,00 

economlc 

Particlparea salarlaţiior la profit tn ilmita a 10% dln 
profltul net, dar nu mal mult de nivelui unul saiariu de 
bază  medlu lunar reallzat ia nivelul operatorulul 

ln exerclţlui flnanclar de referinţă  33 0 0 

8 
cazul 
actlonariior, 
socletâţilor 
care: 

Minlmim 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau iocal în 
reglllor autonome, ori dividende cuvenite 

?n cazui socletăţllor/ companillor naţlonaie şi 
cu capitai lntegral sau majorltar de stat, dln 

34 1 1 0,00 i i 0,00 0,00 

a) - divldende cuvenite bugetului de stat 
35 0 o 0,00 0 0 0,00 0,00 

Pagina 1 din 2 Data 17,08.2021 Oral4:26 



INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Aprobat an 

curent 
2021 

Propuneri 

rectifIcare 
an curent 

2021 

% 

Prevede 
rl an 
2022 

Prevede 

rl an 
2023 

% 

9=7/5* 
100 

10=8/7* 
100 

o i 2 r 	.3 4 b b=5/4x1UU 7 a 9 10 

b) 
- dIvIdende cuvenite bugetului local 

36 1 1 0,00 1 1 

, 
c) - dIvidende cuvenite altor acţionari 37 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 
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Profltul nerepartizat pe destinaţille prevăzute la Rd.33 - 
Rd.34 se repartlzează  la alte rezerve sl constltule sursă  
proprie de finanţare 38 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 

VII 
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 	din 
care 40 0 0 

, a) cheltulell materlale 41 0 0 

, 
b) cheltulell cu salarIlle 42 

........ 
0 0 

c) cheltulell prIvInd prestarlle de servicli 43 0 0 

d) cheltulell cu reclama si publicitate 44 0 0 

e) alte cheltulell 45 0 0 

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 379 379 0,00 0 0 

1 Alocaţll de la buget 47 0 0 0,00 0 0 
alocaţll bugetare aferente plăţil angajamentelor din 
anll anterlori 48 0 0 

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII ' 49 379 379 0,00 0 0 
X DATE DE FUNDAMENTARE 0 0 

i Nr. de personal prognozat la flnele anulul 50 113 113 100,00 116 119 102,60 102,50 
2 Nr.medlu de salarlaţi total 51 108 108 100,00 111 114 102,60 102,50 

3 
Castlgul medlu lunar pe salarlat (lel / persoana 
determlnat pe baza cheltuielllor de natură  salarlală  *) 

52 2798 2798 100,00 2871 2943 102,60 102,50 

4 
Castigul medlu lunar pe salariat(lei/persoana determinat 
pe baza cheltuleIllor de natura salarlala, recalculat cf. 
Legil anuale a bugetulul de stat**) 53 2762 2762 100,00 2834 2905 102,60 102,50 

5 
ProductIvitatea muncll In unităţl valorIce pe total 
personal medlu (mil lel/persoană) (Rd.2/Rd.61) 54 79 79 100,00 81 , 83 102,60 102,50 

6 
ProductivItatea muncli tn unităţi valorIce pe total 
personal medlu recalculata cf. Legli anuale a bugetulul 
de stat 55 0 0 

7 
ProductIvitatea muncll ln unitati flzice pe total personal 
medlu (cantitate produse finite/persoana 56 0 0 

7 
Cheltuiell totale la 1000 lel venIturi totale 
(Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 57 1000 1000 100,00 1000 1000 100,01 100,00 

8 Plăţl restante 58 2000 2000 0,00 1000 1000 50,00 100,00 
9 Creanţe restante 59 4000 4000 100,00 2000 2000 50,00 100,00 

*Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 

** Rd.53 = Rd. 15 dln Anexa de fundamentare nr. 2 
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Anexa nr.4 
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 

mii lei 

INDICATORI 
Data 

finalizării 
investiţie 

an precedent 2020 Valoare 

Aprobat 
Realizat/ 

Preliminat an 2021 an 2022 an 
2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
I 'SURS~-INANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: looT 745 379 0 0 

1 Surse proprii, din care: 0 0 
a) - amortizare 362 98 379 0 0 
b) - profit 0 0 0 

2 Alocaţii de la buget 0 0 0 0 0 
3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0 

a) - interne 
b) - externe 

4 Alte surse, din care: 0 0 0 0 0 
- (denumire sursă) 647 647 
- (denumire sursă) 
- 

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1009 745 379 0 0 
1 Investiţii in curs, din care: 0 0 0 0 0 

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 
0 0 0 0 

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 
- 

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 

- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 
- 

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 



- (denumire obiectiv) 
- (denumire obiectiv) 

d) pentru bunurile luate 1n concesiune, Inchiriate sau 1n locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 

- (denumire obiectiv) 
- (denumire obiectiv) 
- 

2 Investiţii noi, din care: 0 0 0 
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 

0 0 0 
- (denumire obiectiv) 
- 

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 
- 

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale: 

- (denumire obiectiv) 
- (denumire obiectiv) 
- 

d) pentru bunurile luate In concesiune, inchiriate sau 1n locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 

- (denumire obiectiv) 
- (denumire obiectiv) 

3 
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 
din care: 0 0 0 0 0 
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 



- (denumire obiectiv) 

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 

- (denumire obiectiv) 
- (denumire obiectiv) 

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 
administrativ teritoriale: 

- (denumire obiectiv) 
- (denumire obiectiv) 

d) pentru bunurile luate 1n concesiune, inchiriate sau în locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: 

- (denumire obiectiv) 
- (denumire obiectiv) 

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 1009 745 379 0 0 
Pubele 240 I 22 
Autocamion cu lama si sararita 158 
Incarcator frontal 157 
Presa baloti deseuri hartie, carton, plastic 42 

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0 0 0 0 0 
a) - interne 
b)- externe 	 fl 

iq CONDUCA UL UNITATII, 
ADMINISTRATO FiCTOR GENERAL 

Mart 14jhjaK 

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI 	 VIZAT, 
FINANCIAR CO3ABIL_ 	CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 
_F„s,J±Yespeffa uaţatm 	 Ec. Sp9nOiu Miha4 


