
Nota de fundamentare 

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli 

pe anul 2014 

 

 

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2014 s-au avut în vedere 

următoarele : 

- realizările economico-financiare pe 2013; 

- măsurile ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2014, cuprinse în Ordonanța Guvernului nr.26/21.08.2013, Ordinul 214/2013 al Ministerului 

Finanțelor Publice actualizat în ianuarie 2014; 

- menținerea numărului mediu de personal și utilizarea eficientă a acestuia; 

- inflația prognozată pe anul 2014 prevazută în Scrisoarea cadru privind elaborarea proiectului 

de buget pe anul 2014. 

- reglementările legale în domeniu, în vigoare.  

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea 

activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții : 

- Funcția de previziune; 

- Funcția de control a execuției financiare; 

- Funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății. 

 

În baza Planului de Afaceri s-a fundamentat structura veniturilor și cheltuielilor care se 

prezintă astfel: 

 

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2014, sunt în valoare de 5.300 mii lei, 

cu 260,3 mii lei mai mari decat veniturile toale realizate în anul 2013, reprezentând o creștere 

de 5,16 %, din care : 

cifra de afaceri : 

Pentru anul 2014, societatea noastră își propune realizarea unei cifre de afaceri în valoare de 

4.886 mii lei , față de valoarea realizată în anul 2013 de 4.688,6 mii lei, ceea ce înseamnă o 

creștere cu 4,21%, din care 53,76 % reprezintă servicii de furnizare apă și canal. 

veniturile financiare preliminate pentru anul 2014 sunt în valoare de 50 mii lei și 

reprezintă : 

-venituri din dobânzi pentru disponibilitățile existente în cont în sumă de 3 mii lei; 

-venituri din majorări de întârziere pentru neplata la termen a facturilor 47 mii lei. 

 

Cheltuielile totale în valoare de 5.200 mii lei, au fost estimate în condiții de maximă 

eficiență și sunt în directă corelație cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2014, astfel, 

indicele de creștere a cheltuielilor totale este de 5,92%. 

Principalele categorii de cheltuieli sunt: 

cheltuieli cu materiile prime – 180 mii lei, creșterea cu 4,67 % față de realizatul din anul 

2013 este determinata de structura planului de afaceri și de o eventuală creștere a costului apei 

brute. 

 cheltuielile cu materialele consumabile sunt prognozate în sumă de 570 mii lei în 

creștere cu 2,96%, ținând cont de faptul că activitățile desfășurate de societatea noastră sunt 

mari consumatoare de combustibil (transport gunoi, gestionare rampă de gunoi), iar prețurile 

la combustibil sunt în continuă creștere, de asemenea s-au prevăzut cheltuieli cu piesele de 

schimb avandu-se în vedere planul de reparații pe anul 2014.

cheltuieli cu energia -110 mii lei; 



Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare încheiate cu furnizorii de 

utilități de către societatea noastră , precum și cu luarea în calcul a programului de creștere a 

prețurilor energiei , asumate de Guvernul Romaniei 

În vederea reducerii costurilor cu energia electrică, societatea noastră și-a propus 

pentru anul 2014, încheierea de contracte cu furnizorii de pe piață care au oferta de preț cea 

mai mică. 

cheltuieli privind serviciile executate de terți sunt în valoare de 95 mii lei, din care: 

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la imobilizările corporale: 70 mii lei 

-cheltuieli cu prime de asigurare: 15 mii lei, creșterea este justificată de creșterea primelor de 

asigurare; 

-cheltuieli privind comisioanele și onorariul: 25 mii lei; aici sunt cuprinse cheltuielile privind 

consultanța juridică; 

-cheltuieli de protocol: 7 mii lei; 

-cheltuieli de reclamă și publicitate : 4 mii lei; 

Cheltuielile de reclamă și publicitate sunt efectuate în vederea unei mai bune informări a 

opiniei publice cu toate aspectele legate de serviciile prestate de societatea noastră. 

Atât cheltuielile cu protocolul, cât și cheltuielile cu reclama și publicitatea se încadrează în 

limitele de deductibilitate prevăzute de Codul Fiscal. 

-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane: 5 mii lei 

-cheltuieli cu deplasări, detașări în țară : 2 mii lei 

-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: 30 mii lei 

-cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate: 40 mii lei, aici s-a prevăzut o creștere deoarece în 

afara comisioanelor bancare prin încasarea facturilor prin Paypoint, cheltuielile cu 

comisioanele acestuia au crescut. 

-cheltuieli cu alte taxe si impozite: 76 mii lei (taxe de mediu si taxe locale) 

-alte cheltuieli -172,8 mii lei, din care enumerăm: cheltuieli cu analizele de laborator 

obligatorii care trebuie efectuate de terți, monitorizările de control pentru depozitul de gunoi, 

stația de apă și de epurare, control medical obligatoriu pentru personal, recertificare ISO, 

audit, verificari metrologice, etc. 

cheltuielile cu personalul sunt în valoare totală de 2385,6 mii lei,si cuprind: 

-fondul de salarii aferent personalului angajat cu contract individual de muncă în valoare de : 

2135,6 mii lei; 

-cheltuieli aferente contractului de mandat: 78,6 mii lei; 

-indemnizații pentru consiliul de administrație cenzori și AGA: 102 mii lei; 

-cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale stabilite 

conform prevederilor legale – 642,6 mii lei 

Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut ținand seama de următoarele aspecte: 

prevederile CCM valabil la SC ACTIVITATEA GOSCOM SA; 

Art. 48 din- Legea Bugetului de Stat pe anul 2014,  

Art. 9 din- Ordonanța Guvernului nr.26/21.08.2013 

Realizările anului precedent; 

Numărul mediu de salariați aflați în activitate – 101 de persoane ; 

Indicele creșterii productivității muncii pe total personal în activitate estede 105,8% față de 

indicele câștigului mediu lunar pe salariat , respectiv,103%,conform prevederilor art. 9 alin.3 

din OUG 26/2013. 

Alte cheltuieli cu personalul, în valoare de 250 mii lei, din care: 

- cheltuieli sociale , reprezentand 2% din fondul de salarii ,conform cu art.21 din Legea 

571/2003, în valoare de 40 mii lei; 

- cheltuieli cu tichetele de masă, în valoare de 210 mii lei, acordate în conformitate cu Legea 

142/1998. 



Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii 

și comitete : pentru anul 2014 a fost prevăzuta suma de 180,6 mii lei, care a avut în vedere 

situația aplicării prevederilor Ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice,  

Aceasta este compusă din sumele: 

- retribuirea directorului general a fost prevazută suma de 78.600 lei, provenind din: 

12 luni * 6.550 lei = 78.600 lei . 

- cheltuieli cu CA a fost prevăzuta suma de 36.000 lei, provenind din: 

12 luni * 600 lei * 5 administratori = 36.000 lei  

- cheltuieli cu comitete constituite potrivit legii ( de audit și de nominalizare)  a fost prevăzută 

suma de 36.000 lei 

12 luni * 2 comisii * 300 lei *3 membrii = 36.000 lei  

- cheltuieli cu cenzori a fost prevăzuta suma de lei ,provenind din: 

12 luni * 500 lei * 5 administratori = 30.000 lei 

Cheltuielile financiare sunt estimate pentru anul 2014 la valoarea de 316,9 mii lei , 

ponderea o deține cheltuielile cu împrumutul și dobânzile Samtid. 

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt estimate la 20 mii lei ,din care : 

- 50% din consumul de combustibil pentru autoturismul directorului; 

- amenzi mediu pentru rampa de gunoi; 

- amortizarea fiscală. 

Societatea noastră își propune pentru anul 2014: 

realizarea unui profit brut de 100 mii lei, prin:  

-creșterea productivității muncii și implicit a veniturilor obținute cu același număr de salariați, 

prin efectuarea de lucrări catre terți; 

-creșterea gradului de depozitare în rampă pânî la nivelul maxim admis anual; 

-închiderea magazinului de flori deoarece a fost o activitate nerentabilă; 

Influența pozitivă a acestor măsuri este diminuată de creșterea prețurilor de achiziție la 

materiale, energie și servicii, creșterea cursului de schimb la rata și dobânda SAMTID față de 

cel avut în vedere la includerea în prețul aprobat al apei și înregistrarea unui volum însemnat 

de creanțe neîncasate De ex. Green Waste – 129 mii lei, populație Digului – debite 64,5 mii 

lei, Muzicanților – debite 29,9 mii lei, asociații locatari Orăștie – debite151,0 mii lei, asociații 

Pricaz – debite – 36,3 mii lei. 

achitarea integrală a obligatiilor către furnizori ; 

asigurarea resurselor necesare pentru susținerea fondului de salarii; 

asigurarea plății în termenele scadente a obligațiilor la bugetul consolidat al statului și a 

ratelor și dobânzilor SAMTID; 

creșterea productivitatii muncii pe total personal; 

reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale ; 

reducerea arieratelor, proiectul BVC 2014 prevede arierate zero; 

respectarea politicii salariale a guvernului; 

investiții necesare desfășurării în bune condiții a activității; 

Realizarea obiectivelor din planul de investiţii aferent anului 2014 se va face din surse proprii 

și din fondurile prevăzute în bugetul Primăriei Orăștie pentru modernizări de rețele. 
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