
R OMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECTDEHO T ĂRÂRE 
Nr. 	/ 

Privind: aprobarea rectificarii bugetului de veniluri si cheltuieli pe anul 2018 la Societalea COMPANIA DE 
UTILITATI PUBLICE TECUCISRL; 

Initiator. Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare si data depuneriiproiectului: 96999112. 12.2018; 	, 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în edinţa//,Adin data de  
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 97000/ 12. 12. 2018; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub 
nr. 97001112.12.2018; 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. // 2 1 	t j) 	; 
Prin adresa nr. 7976112.12.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat 
aprobarea rectficarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu prevederile legii 
privindfinanţele publice locale nr. 27312006, cu modJicările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 
212018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi OMFP nr. 314512017 privind aprobarea formatului ş i 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia, cu modficările şi completările ulterioare. 
Avand în vedere prevederile: 

- art. 147 din Constitutia Romaniei; 
- art. 58 din Legea nr. 212018 a bugetului de statpe anul 2018; 
- art.19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind jinanţele publice locale, cu modfic ările ş i 

completările ulterioare; 
- art.10, alin 2 si 3 din OG nr. 2612013 privind întărirea disciplineifinanciare 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.36, alin.2, lit.a, art.128, alin.3 din Legea nr.21512001 privind administratia publica 
locala, republicata in 2007, cu modjicarile si completarile ulterioare. 
In baza prevederilor: 

- Decizia C.C.R. nr. 38412018publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 7021 13.08.2018,• 
- art. 45, alin.2, litera a si art. 115, alin. 1, litera b din Legea nr.21512001 privind administratia publica 

locala, republicata in 2 00 7, cu modficarile si completarile ulterioare. 

HO TĂR ĂS TE: 

Art.1. Se aprobă  rectficarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCISRL, conform anexei nr.1 laprezenta hot ărâre: 

Mii lei 
DENUMIRE INDICA TOR B VC 

2018 
TOTAL VENITURI 8.377 

Venituri din exploatare 8.347 
Veniturijinanciare 30 
Venituri extraordinare 0 

TOTAL CHEL TUIELI 8.376 
Cheltuieli din exploatare 8.376 
Cheltuielijinanciare 0 
Cheltuieli extraordinare 0 

REZULTA TUL BR UT 1 
IMPOZIT PE PROFIT 0 

REZUL TA TUL NET 1 



Art.2. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind programul de 
investiţii, dotări ş i sursele de finanţare pentru anii 2018-2020 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr.4 la prezenta hot ărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre va ji 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 interesaţi, prin grija secretarului municipiului 
Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 CONTRASEMNEAZ Ă  
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 97000/12.12.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la  
Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL  

Prin adresa nr. 7976/12.12.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a 

solicitat aprobarea rectificaril bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu 

prevederile legii privind finan ţ-ele publice locale nr. 273/2006, cu modific ările şi completările 

ulterioare, precum şi Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2018 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii 

operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modific ările şi 
completările ulterioare si dispozitille art. 10, alin. 2 si 3 din OG nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unit ăţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau de ţin direct ori indirect o participa ţie majoritară . 

Bugetul de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI 

PUBLICE TECUCI SRL se prezintă  astfel: 

Mii lei 
DENUMIRE INDICATOR BVC 

2018 
TOTAL VENITURI 8.377 

Venituri din exploatare 8.347 
Venituri financiare 30 
Venituri extraordinare 0 

TOTAL CHELTUIELI 8.376 
Cheltuieli din exploatare 8.376 
Cheltuieli financiare 0 
Cheltuieli extraordinare 0 

REZULTATUL BRUT I 
IMPOZIT PE PROFIT 0 
REZULTATUL NET I 

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

PRIMAR 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 97001/12.12.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea rectcarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 

la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 

rn conformitate cu Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe 
parcursul exercitiului bugetar, autorit ătile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri şi 

cheltuieli ca urmare a aprobarii, rectific ării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale institutillor publice, isn functie de subordonarea acestora. 

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

Prin adresa nr. 7976/12.12.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a 
solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 in conformitate cu 
prevederile legii privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modific ările şi completările 

ulterioare, precum şi Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 
privind aprobarea formatului ş i structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii 
operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modific ările şi 

completările ulterioare si dispozitiile art. 10, alin. 2 si 3 din OG nr. 26/2013 privind înt ărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unit ătile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritar ă . 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI 
PUBLICE TECUCI SRL se orezintă  astfel: 	 mii lei 

Denumire Buget aprobat Influente Buget Estimari Estimari 

indicatori 2018 +/- rectificat 2019 — 2,3% 2020— 2,2% 

VENITURI TOTALE 8.377 0 8.377 8.570 8.759 

CHELTUIELI TOTALE 8.376 0 8.376 8.569 8758 

PROFIT/PIERDERE 1 0 1 1 1 

Fată  de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli Ia Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2018, conform anexelor 
nr. 1, 4 ş i a fundamentăril ataşate. 

Angajarea, contractarea de lucrări ş i bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli se face numai 

cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate. 
Mentionam ca nrolectul de hotărăre indeplineste conditiile de legalitate 

DIRECTO~NERAL 	 SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE 

Intocmit, 



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 
Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 
Sediul/Adresa Loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, Nr.146D 
Cod unic de înregistrare R029358725 

Anexa nr.1 

BUGETUL DE VENITURI Ş I CHELTUIELI PE ANUL 2018 

r::ta 

Aprobat an 
Propuneri ______°° 

INDICATORI Nr. 
curent 

rectificare 
/o 

Estimari Estimari * * 
rd. an curent an 2019 an 2020 

- - - - 
2018 100 100 

= : 2 T 4 5 5l4x10C 7 8 9 10 
1. -  - VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) T 7021 837 119,31 8570 8759 102,30 102,21 

1 - Venituri totale din exploatare, din care: 2 7016 8347 118,97 8539 8727 102,30 102,20 

- - aj]subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

- - b) ltransferuri,  cf. prevederilor 	legale în vigoare Ţ  o o 
2 - Venituri financiare 5 	1 5 30 31 31  

- 3 - Venituri extraordinare 6 o o 
- - CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 7020 8376 119,32 8569 8758 102,30 102,20 

1 - Cheltuieli de exploatare, din care: 8 7020 8376 119,32 8569 8758 102,30 102,20 

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 1766 3455 195,64 3534 3612 102,30 102,20 

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 580 445 76,72 455 466 102,30 102,36 
C. cheltuieli cu personalul, din care: -:- 4372 3750 85,77 3837 3921 102,32 102,19 

CO Cheltuieli de natură  salarială(Rd.13+Rd.14) 12 4192 3661 87,33 3745 3828 102,29 102,22 

C1 ch. cu salariile 13 4192 3661 87,33 3745 3828 102,30 102,20 

C2 bonusuri •i  0,00 o 0 0,00 0,00 

alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 O 0 

cheltuieli cu platf compensatorii aferente 
- disponibilizarilor de personai 16 0 0 

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 
C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 

17 84 0,00 0 0 0,00 0,00 

C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 1T 96 - 8 92,7i 91 93 102,30 102,20 

- D. jalte cheltuieli de exploatare 19 640 726 113,441 743 759 102,30 102,20 

2 Cheltuieli financiare 20 0 0 

j - Cheltuieli extraordinare 21  0 0 

iiT - - REZULTATULBRUT(profitlpierdere) 22 1 1 100,00 1 1 100,00 148,20 - - IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 - - - PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ  DEDUCEREA - 
V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Il 100,00 1 1 100,00 148,20 - - Rezerve legale •• o o 

- Alte rezerve reprezentând facilit ăţi fiscale prevăzute de 
2 

lege 26 O 0 

j Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden ţ i 27 0,00 O 0 0,00 0,00 - - Constituirea surselor proprii de finan ţare pentru 

proiectele cofinan ţate din împrumuturi externe, precum 

ş i pentru constituirea surselor necesare ramburs ării 
ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor ş i 

altor costuri aferente acestor împrumuturi 
28 0 0 

I - Alte repartizări prevăzute de lege 29  01 0 - - Profitul contabil rămas după  deducerea sumelor de la 

Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 1 1 0,00 1 1 0,00 0,00 - - Participarea salaria ţilor la profitîn limita a 10% din 
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 
bază  mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

- economic în exerci ţiul financiar de referin ţă  31 0 0 - 
Minimim 50% vă rsăminte la bugetul de stat sau local în 
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 

8 actionarilor, în cazul societ ăţilorl companiilor naţionale 
ş i societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 
din care: 32 0 0 0.00 0 0 0,00 0,00 - - - dividende cuvenite bugetului de stat 

a) 33 01 0 0,00 0 0 0,001 0,00 - - 
b) 

- dividende cuvenite bugetului local - 
33a 1 1 0,00 i i - - dividende cuvenite altor ac ţionari •j o 0 0,00 o 0 0,00 0,00 - - Profitul nerepartizat pe destina ţiile prevăzute la Rd.31 - 

9 Rd.32 se repartizeaz ă  la alte rezerve ş i constituie surs ă  
proprie de finan ţare 35 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

- - VENITURI DIN FONDURI EUROPENE o o 
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INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Aprobat an 
curent 
2018 

Propuneri 
rectificare 
an curent 

2018 

% Estimari 
an 2019 

%  
Estimari 
an 2020 9=7/5* 

100 
10=817* 

100 

o i 2 3 4 5 6=514x100 7 8 9 10 

VII 
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 
care 37 0 0 

a) cheltuieli materiale 38 0 0 

b) cheltuieli cu salariile 39 0 • 	0 

c) cheltuieli privind prestarile de servicil 40 0 0 

d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 

e) alte cheltuieli 42 0 0 

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESIMILOR, din care: 43 634 634 0,00 0 0 0,00 

i Alocaţil de la buget 44 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

lalocaţii bugetare aferente plăţ ii angajamentelor din 
anii anteriori 45 0 0 

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢ II 46 634 634 0,00 0 0 0,00 

X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 

i Nr. de personal prognozat la finele anului 48 205 113 55,12 116 118 102,30 102,20 

2 Nr.mediu de salariaţi total 49 129 125 96,90 128 131 102,30 102,20 

3 
Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana 
determinat pe baza cheltuielilor de natură  salarială  *) 

50 1791 2441 136,29 2497 2552 102,30 102,20 

4 
CastIgul mediu lunar pe salariat(lei/persoana 
determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 51 1447 1937 133,86 1982 2025 102,30 102,20 

5 
Productivitatea muncil in unit ăţ i valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoan ă) (Rd.2/Rd.49) 52 36 67 185,49 68 70 102,30 102,20 

6 
Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului 
de stat 53 0 0 

7 
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 
mediu (cantitate produse finite/persoana 54 0 0 

7 
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 
(Rd.7/Rd.1)x1000 55 1000 1000 100,00 1023 1045 102,30 102,20 

8 Plăţi restante 56 1000 1000 0,00 500 0 0,00 0,00 

Creanţe restante 57 40 40 100,00 30 25 75,00 83,33 

*Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de funnamentare nr. 

** Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2 

CONDUCĂTORUL 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢ II, 	 COMPARTIMENTULUI 
FINANCIAR-CONTABIL 

VIZAT: 
CONTROL FINANIAR DE GESTIUNE 
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COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 
	

Anexa nr.4 
Programul de investiţii, dotă ri ş i sursele de finanţare 

- 

INDICATORI 
Data 

finaliză rii 
investiţiei 

an precedent2Ol7  Valoare  

Aprobat 
Realizatl 

Preliminat an 2018 an 2019 an 2020 

01 1 	 2 3 4 5 6 7 8 
- SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care:  700 155 634 - O 

1 jSurse proprii, din care:  700 155 634 0 
- a) - amortizare  700 155 634 _______ 

b)-profit 

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

a) - interne 
b) - externe 

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

fl - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:  465 155 634 
1 lnvestiţii în curs, din care:  0 O 0 0 

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

- (denumire obiectiv)  o o 0 
- 

- (denumire obiectiv)  O O O - 

- 

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ăţ ii 
administrativ teritonale:  O O 0 0 0 

- 
- (denumire obiectiv)  O 01 O O O 

- 
: 

(denumire obiectiv)  0 O 0 O O 
- 

- 

- 

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ăţ ii 
administrativ teritoriale:  O O O O O 

- - 
- (denumire obiectiv)  

- 
- (denumire obiectiv)  

- 

- 

- 

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

- 

- (denumire obiectiv)  
- 

- 

- 

- (denumire obiectiv)  
- 

2 lnvestiţii noi, din care:  0 O 0 0 O 
- a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:  

- Tonete piata zona industriala  0 O 0 0 0 
- 

- (denumire obiectiv)  

- 

- 

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ăţii 
administrativteritoriale:  0 0 0 0 0 

-Amenajare piata zona industriala  0 0 0 0 0 
- (denumire obiectiv)  0 0 0 0 0 

- 

- 

- 

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

- (denumire obiectiv)  
- 

- (denumire obiectiv)  
- 

- 

- 

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca ţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale:  

- 

- (denumire obiectiv)  
- 

- (denumire obiectiv)  
- - 

- 

- 

3dincare: 
lnvestiţ ii efectuate la imobiliz ă rile corporale existente (modernizări), 

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

- 

- Patinoar 640 mp (compresor - 2 buc) 0 0 0 O 0 
- 

- (denumire obiectiv)  
- - 

- 

- 

- 

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ăţii 
administrativteritoriale:  0 01 0 0 0 

- 

- (denumire obiectiv)  
- - 

- (denumire obiectiv)  
- - 

- 

- 

- 

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ăţ ii 
administrativ teritoriale:  

- 

- (denumire obiectiv)  
- - 

- (denumire obiectiv)  
- 

- 

- 

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

- 

- (denumire obiectiv)  
- 

- (denumire obiectiv)  
- 4 Dotă ri (alte achiziţii de imobilizări corporale)  465 155 634 0 O 
- Dacia Dokker  39  

- Firma luminoasa(cimitir)  32  
- Program inventariere (inhumari)  36  

- 

- Platforma supraterana colectare selectiva cu 4 module  95  
- 

- Platforma supraterana colectare selectiva cu 1 modul  28  
- 

- Eurocontainere plastic 11001  34  
- 

- Soft Aplicatie integrata cu specific servicii salubritate  7  
- 

- Server Sistem PC HP 290 G1 MT  7  
- 

- mprimanta Multifunctionala  8  
2.Z.2O1B:5 



INDICATORI 
Data 

finaliză ră  
investiţ iei 

an precedent 2017 Valoare 

Aprobat 
Realizati 

Preliminat 
an 2018 an 2019 an 2020 

Calculatoare PC 24 
Cap tractor MAN TGX 174 

- 
Semiremorca MEGA 150 

5 Rambursări de rate aferente credltelor pentru investi ţii, din care: 0 0 0 0 0 
a) - inteme 

# 
b)- externe 

, 

CONDUCATORUL UNITATII, 	 VIZAT: CONTROL 	 CONDUCATORUL 
FINANCIAR DE GESTIUNE 	COMPARTIMENTULUI 

FINANCIAR CONTABIL 
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