
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 
din 16.05.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 

al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. î  15/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:
Expunerea de motive nr.409853/CP/I5.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 409297/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;
Nota de fundamentare nr.1592/13.05.2019 a societăţii SD 3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL;

- Adresa nr. 409303/14,05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă 
Corporativă;

în conformitate cu prevederile:
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr, 31/1990, republicată2, cu modificările şî completările 

ulterioare;
- Art.l, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin, (1) şi (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv- 
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectomlui 3 în vederea 
înfiinţării unei societăţi comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 
3;

- Art.12, pct.12.1, lit, h) din Actul Constitutiv al societăţii SD 3 -Salubritate şi Deszăpezire S3 
SRL, aprobat prin HCLS 3 nr, 240/12.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şt completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 
SRL pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri sLchelfuieli

CABINET PRIMAR
,  m & i . ,

pentru anul financiar 2019 al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Genera! al Municipiului Bucureşti 
prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
240/12.06.2017 înfiinţarea societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL.

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de ordine 
publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai 
exact de prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile admimstrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, care stabilesc în mod expres regulile 
de funcţionare, inclusiv ale unei societăţi comerciale private, dar care este finanţată în totalitate de 
către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar 
de stat funcţionează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă 
care a hotărât înfiinţarea acesteia.

în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 societatea 
SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 cu privire la 
îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de 
performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, 
reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri precum şi creşterea productivităţii 
muncii prevăzute în contractele de mandat şi stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a 
consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea 
activităţii fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii 
şi dotări.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL pentru anul 
2019 se formează din următoarele:
I. Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 14.200 mii lei.

Structura veniturilor este:
1. Venituri din servicii prestate 14.197 mii lei,
2. Alte venituri financiare 3 mii lei,

II. Cheltuielile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în suma de 8.491 mii lei.
Structura cheltuielilor este:
1. Cheltuieli din exploatare 8.488 mii lei,
2. Cheltuieli financiare 3 mii lei,
Pentru aceste considerente şi având în vedere adresa societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire 

$3 SRL cu nr. 1592/13.05.2019 înregistrată cu nr. 407637/CP/13.05.2019 precum şi raportul de 
specialitate nr. 409297/14.05.2019 a î â J î ^ C J o n t r o I  Intern- Compartiment Guvernanţă 
Corporativă, am iniţiat prezentul proiect deU^^rş><^e care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3. c , /

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectoruîili~‘3- în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul

UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul financiar 2019 al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.RX

Având în vedere;
- adresa societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL. cu nr. 1592/13.05.2019 înregistrată 
la Cabinet Primar cu nr. 407637/13.05.2019
- Anexele 1 — 5 cu bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii SD 3 
Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL

în conformitate cu prevederile:
- Art. 1. din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile admimstrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară: "Prevederile prezentei 
ordonanţe se aplică operatorilor economici care sunt organizaţi şi funcţionează în baza Legii 
nr, 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor
autonome înfiinţate de unităţile admimstrativ-teritoriale, precum şi societăţilor comerciale la 
care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, 
după caz”
- art. 4 alin. (1) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea 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 majoritara: “Bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: Ut a) prin hotărâre a 
Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în 
coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria 
prevăzută la art. 1 lit. a) şi b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere 
al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli şi ulterior de către Ministerul Finanţelor Publice;
- Art. 6 alin. (1)) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea 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: "Operatorii economici

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă 
a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, 
întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice 
centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul 
cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat 
sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.”
-art. 6, alin. (3) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea 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: “Organele administraţiei 
publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori 
economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor 
bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să 
elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau să le 
aprobe, după caz”,
- art. 12.1. din Actul Constitutiv al societăţii: ”Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele 
atribuţii principale: h) aproba programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile 
si finanţările), modifica planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri 
(remuneraţia pentru activităţile societăţii).”

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL 
respectă structura şi formatul impuse de Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului şi a 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL 
pentru anul 2019 se formează din următoarele:
I. Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 14.200 mii lei.
Structura veniturilor este:
1. Venituri din servicii prestate 14.197 mii lei,
2. Alte venituri financiare 3 mii lei,

II. Cheltuielile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în suma de 8.491 mii lei.

Structura cheltuielilor este:
1. Cheltuieli din exploatare 8.488 mii lei
2. Cheltuieli financiare 3 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:
1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 4.265 mii lei din care:
a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 2.500 mii lei, din care cheltuieli cu materiale 
consumabile şi piesele de schimb în sumă de 1.335 mii lei, cheltuieli privind combustibilul în 
sumă de 750 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 
400 mii lei, cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 15 mii lei
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 290 mii lei din care: cheltuieli 
cu întreţinerea şi reparaţiile în sumă de 120 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 60 mii 
lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 110 mii lei
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi în sumă de 1.475 mii lei vizează cheltuieli 
privind consultanţa juridică în sumă de 50 mii lei, cheltuieli poştale şi taxe de comunicaţii în 
sumă de 2 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în sumă de 396 mii lei
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2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 52 mii lei din care:
a) Cheltuieli alte taxe şi impozite In sumă de 52 mii lei,

3. Cheltuieli de personal în sumă de 1.819 mii lei, structurate astfel:
a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 860 mii lei;
b) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 769 mii lei;
c) Cheltuileile cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 40 mii lei.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.352 mii lei din care:
a) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 2.352 mii lei.

Profitul brut estimat în anul 2019 este de 5.709 mii lei, profitul net este de 5.138 mii lei 
la care s-a calculat un impozit pe profit de 571 mii lei.

In anul 2019 se estimează a se efectua cheltuieli de investiţii în sumă de 40.990 mii lei 
pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanţare sursele proprii 
ale companiei - amortizare şi capital social,

în elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2019 s-a ţinut cont de 
prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale cu modificările şi completările 
ulterioare;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea 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;

6. Legea nr.50/2019a bugetului de stat pe anul 2019.

Ca urmare a celor prezentate şi a faptului că fiecare societate publică înfiinţată de 
Primăria Sectorului 3 funcţionează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară 
propunem spre analiză şi aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentm anul financiar 2019 
al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL.

Şef î uter».

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondola
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Sediu! Social: Calea Vitan, nr. 154-158; parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
C.U.L: RO 37804020 Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017
email: salubntate.s3j@vahoo.com email: salubritates3.runos(@gmatl.com

Către Dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

Sediul Calea Dudeşti, nr. 191, Sector 3, Bucureşti

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al 

societăţii SD 3 -  Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

S E C T O R  3

CABINET PRIMAR
I V T O ?

Stimate domnule Primar, \ Nr.........7%
I nata..... ............. ‘-1CCC.---- —

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoanăjuridîcă 

română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan n r.î54-158, clădire administrativă, 

biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având 

CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, reprezentată legal 

de dl. Mihai Nitu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii SD3 — Salubritate 

şi Deszăpezire S3 S.R.L.

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea normelor instituite prin 

Ordonanţa nr, 26/2013 privind întărirea 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, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 

2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.
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Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
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Prin Ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale 

unei societăţi comerciale private, dar care este finanţată în totalitate de către o autoritate publică 

centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcţionează, 

în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus 

înfiinţarea acesteia.

SC SD 3 -  Salubritate si Deszăpezire $3 SRL este o societate care, în desfăşurarea 

activităţii, este ţinută de respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 26/2013. Astfel, activitatea 

societăţii se desfăşoară în baza unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a 

Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 

2021, buget previzional, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, 

bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în 

încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2021. 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în îdeea unei administrări cât 

mai eficiente a resurselor de care dispune SC SD 3 -  Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

în elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2019 s-a ţinut cont de prevederile 

următoarelor reglementări legislative:

î. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările 

ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completata si modificata;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea 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 majoritara;

6. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr, 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

întreprinderilor publice;
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7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

S.R.L. se formează din armatoarele capitole:

I. Veniturile estimate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 14.200 mii Iei.

Structura veniturilor este:

1. Venituri din servicii prestate î 4.197 mii lei,

2. Alte venituri financiare 3 mii lei,

II. Cheituieliie estimate a se realiza in anul 2019 sunt în suma de 8.491 mii lei.

Structura cheltuielilor este:

1. Cheltuieli din exploatare: 8.488 mii lei;

2. Cheltuieli financiare: 3 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 4.265 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile in suma de 2.500 mii lei,din care cheltuieli cu materiale consumabile 

şi piesele de schimb in suma de 1.335 mii lei, cheltuieli privind combustibilul in suma de 750 mii 

lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 400 mii lei, cheltuieli 

privind energia si apa in suma de 15 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în suma de 290 mii lei din care: cheltuieli 

cu întreţinerea si reparaţiile in suma de 120 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 60 mii 

lei, cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 110 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 1,475 mii lei vizeaza cheltuieli 

privind consultanta juridica in suma de 50 mii lei, cheltuieli poştale si taxe de comunicaţii in 

sume de 2 mii lei alte cheltuieli cu serviciile executate de terti în suma de 396 mii lei,

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in suma de 52 mii iei din care:

a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 52 mii iei.

3. Cheltuieli de personal in suma de 1.819 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 860 mii iei;

b) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie in suma de 769 mii lei;

c) Cheltuileile cu contribuţiile datorate de angajator 40 mii lei.

4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.352 mii lei din care:

a) cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de2.352 mii lei.

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
C.U.L: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
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Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti

SI DESZĂPEZIRE S3 C.U.L: RO 37804020
email: salubritate. s3{jâ>vahoo.corn

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 
email: salubritates3.runos@gmail.com

III. REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat in anul 2019 este de 5.709 mii lei la care s-a calculat un impozit pe 

profit de 571 mii lei, rezultând un profit net de 5.138 mii lei .

IV. ACTIVITATEA DE INVESTIŢII

In anul 2019 se estimează a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 40.990 mii lei 

pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanţare, sursele proprii 

ale companiei (amortizare ,capital social si incasari din alte surse).

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societăţii S.C. SD3- 

SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cât şi necesitatea asigurării resurselor de finanţare, 

propunem adoptarea bugetului S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. pe anul 

2019 şi a anexelor acestuia.

La prezenta adresă, anexăm următoarele:

1. -  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 (anexele 1-5)

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotarari de consiliu avand ca 

obiect aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii 

SD 3 — Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Cu deosebita consideraţie,

Mihai Nitu

în calitate de Preşedinte CA

SD 3 -  Salub dre S3 S.R.L.
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NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI

Proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli („BVC”) al SD 3 SALUBRITATE SI 
DESZĂPEZIRE S3 SRL pentru anul 2019 a fost intocmit în conformitate cu prevederile OG 
nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 
sau indirect o participare majoritara, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, 
în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în 
Legea nr. 2/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019, şi a OMFP 3145/2017 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 s-a făcut pe următorii 
indicatori:

I. VENITURI
Veniturile totale pentru exerciţiul bugetar 2019 sunt in suma de 14.200 mii iei, structurate 
astfel:

- venituri din prestări servicii: 14.197 mii iei
- alte venituri financiare; 3 mii lei.

II. CHELTUIELI
Cheltuielile totale pentru exerciţiul bugetar 2019 sunt in suma de 8.491 mii lei, 

structurate pe următoarele categorii:

CHELTUIELI PE ANUL 2019



Sediul Sociali Calea V îtan , nr. 154-158 , parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti 
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v  i P  si n m m -

- mii lei -
Indicatori Bugetat 2019 j Pondere in total 

| cheltuieli

Ă. Cheltuieli cu bunuri si servicii 4.265 50.25%

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si 
varsaminte asimilate

52 0.62%

C. Cheltuieli cu personalul 1.819 21.43%

D. Alte cheltuieli de exploatare 2,352 27.71%

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare estimata de 4.265 mii iei, includ:
A.1 Cheltuieli privind stocurile in cuantum de 2.500 mii lei, defalcate după 
cum urmeaza:
a) Cheltuieli cu materiale consumabile si piese de schimb -1.335 mii iei
b) Cheltuieli cu combustibilul - 750 mii lei
c) Materiale de natura obiectelor de inventar -  400 mii lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti in cuantum de 290 mii iei
reprezintă:

a) cheltuieli privind chiriile -  60 mii lei
b) cheltuieli privind primele de asigurare pentru parcul auto -110  mii lei
A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 1.475 mii iei, 

defalcate, din care:
a) cheltuieli privind comisioane si onorarii - 50 mii lei
b) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate -1 0  mii iei
c) cheltuieli cu deplasările -  55 mii iei
d) cheltuieli poştale si taxe comunicaţii -  2 mii lei
e) cheltuieli cu serviciile bancare ~ 7 mii lei
f) cheltuieli de asigurare si paza -  200 mii lei
g) cheltuieli cu întreţinerea si funcţionarea tehnicii de calcul -1 80  mii lei
h) cheltuieli cu pregătirea profesionala -  10 mii lei

mailto:salubritate.s3@vahoo.com
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i) cheltuieli cu anunţurile -  6 mii lei
j) alte cheltuieli cu serviciile prestate cu terti -  90 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 1.819 mii Iei, din ca re :
a) Cheltuieli cu salariile de baza -  860 mii lei
b) Cheltuieli pentru Consiliul de Administraţie - 769 mii lei
c) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator -  40 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.352 mii lei reprezentând amortizarea 
imobilizărilor corporale si necorporale,

III. REZULTAT BRUT
Profitul brut estimat in anul 2019 este de 5.709 mii lei la care s-a calculat un 

impozit pe profit de 571 mii lei, rezultând un profit net de 5.138 mii le i.

IV. ACTIVITATEA DE INVESTIT!!
In anul 2019 se estimează a se efectua cheltuieli investitionaie in suma de 40.990 

mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanţare, 
sursele proprii ale companiei (amortizare si capital social).

CONDUCĂTORUL UNITATIi
PREŞEDINTE CA
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AUTORITATEA ADMINISTRAT!El PUBLICE LOCALE: CGMB 
Operatorul economic:
Sediu! / Adresa:
Cod unic de înregistrare 
Nr. Registrul Comerţului:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 
anul 2019

Anexa nr 1

mii lei

INDICATORI Nr.
Rd.

Realizat
2018

Propuneri 
an curent 

(2019)
%

Estimări an 
2020

Estimări an 
2021 %

0 I 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=7/5 [ 10=8/7

I VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 6,620.40 14,200.00 14,200.00 14,200.00 100.00% 100.00%
1 Venituri din exploatare, din care: 2 6,618 00 14,197.00 14,197 00 14.197.CX5 100.00% 100.00%

a) diferenţa de preţ, cf. prevederilor îeqa ie 3 - - -

bi transferuri, cf. prevedriior legale 4
2 venituri financiare 5 2.40 3.00 300 3.00 100.00% 100.00%
3 Venituri extraordinare 6 -

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.2D 7 6,521.00 8,491.03 130.21% 8,491.03 8,491.03 100.00% 100.00%
1 Cheltuieli de exploatare, din care- 8 6,519.00 3,488.03 130,20% 8.488.03 8,488.03 100.00% 100,00%

A cheltuieli cu bunuri si servicii 9 3,744 00 4.265.00 113.92% 4.265 00 4,265.00 100.00% 100.00%
B cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate 10 50 00 52.00 52 00 52.00 100.00% 100.00%
C cheltuieli cu personalul, din care: 11 374.00 1,819.03 486,37% 1,819,03 1,819.03 100.00% 100 00%

CO cheltuieli de natura saiariala (Rd.13+Rd. 14) 12 358.00 860.00 240.22% 860.00 860,00 100.00% 100.00%
C1 cheltuieli cu salariile 13 358.00 860.00 24022% 860.00 860.00 100.00% 100.00%
C2 bonusuri 14 - - -

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 * -

cheltuieli cu piati compensatorii aferente disponibilizărilor 
de personal

16 - -

C4 cheituieit aferente contractului de mandat 17 919.00 919.00 919.00
C5 cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, fondurile 

speciale si alte obliqatii legale 18 -

D alte cheltuieli de exploatare 19 2.351.00 2,352.00 2.410.80 2,410.80
2 Cheltuieli financiare 20 ZOO 3.00 3.00 3,00
3 Cheltuieli extraordinare 21 - - -

III REZULTATUL BRUT (proffi/pierdere) 22 99,40 5.708.97 5,708.87 5,708.97 100.00% 100,00%
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 571 44 571.44 571.44 100.00% 100.00%

V PROFITUL CONTABiL RAMAS DUPĂ DEDUCERE 
IMPOZITULUI PE  PROFIT, din care:

24 5.137.54 5,137.54 5,137,54 100.00% 100.00%

1 Rezerve leqaie 25
2 Alte rezerve reprezentând facilitat: fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent 27

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru 
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 
plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente 
acestor împrumuturi

26

5 Alte repartizări prevăzute de leqe 29

S Profitul con labil ramas după deducerea sumelor de la Rd 25, 
26, 27, 28, 29 30

7

Participarea saiaritiior la profit in limita a 10% din profitul net, 
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu iunar 
realizat la nivelul operator ui ui economic in exerciţiul financiar 
de referinţa

31

8

Minimum 50% varsaminte ia bugetul de stat sau local in 
căzui regiilor autonome, on dividende cuvenite acţionarilor in 
cazul societăţilor / companiilor naţionale si societăţilor cu 
capital integrai sau majoritaf de stat, din care:

32 2,568 77 2,568.77 2.568.77 100.00% 100.00%

a) dividende cuvenite bugetului de stat sau tocai, după caz 33

b) dividende cuvenite buqetuiui local 33a
c) dividende cuvenite altor acţionari 34

9
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd 31-Rd.32 

se repartizează ia ate rezeive si constituie sursa proprie de 
finanţare

35 2,56877 2,568.77 2,568.77 100.00% 100.00%

Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

Vi! CHELTUIELI EUGJBU.E DIN FONDUR' EUROPENE, din 
car&. 37

a) cheltuieli materiale 38
bl cheltuieli cu salariile 39
o) cheltuielile privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama si publicitatea 41
ei alte cheltuieli 42 i

vm SU R SE  DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 40,990 00 2.380.00 2,380,00 5,81% 100.00%
1 Alocaţiile de la buqel din care: 44

alocaţii bugetare aferente plaţii angajam a melc: din anii 
anterior: 45

[X CHELTUIELI PENTRU INVESTIT!! 46 40,090.00 2,380.00 2,380.00 5.81% 100 00%
X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr de personal proqnozat ia finele anului 48 - - #DIV/0i #DIV/0!
2 Nr. mediu de salanati total 49 5.00 1200 12.00 12.00 100.00% 100.00%
3 Câştigul mediu tunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe 

baza cheltuielilor de natura saiariala C
50

5,966.67 5,972.22 5,972.22 5,972.22 100.00% 100 00%

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe 
baza cheltuielilor de natura saiariala, recalculat cf. Legii

51
5,972 22 5,972,22 5,972.22 100.00% 100.00%

5 Productivitatea muncii in unitari valorice pe total personal 
mediu (mii iei/persoanai (Rd.2/Rd.49) 52 1,183.08 1,183.08 1,183.08 100 00% 100 00%

6 Productivitatea muncii in unitarii valorice pe total pefsonal 
mediu recalculata cf. Leqii anuale a buqetuiui de stat 53 1,183,08 1.183,08 1,183.08 100.00% 100.00%

7 Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu 
(cantitate produse finite/persoana)

54

7 Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totaie (Rd,7/Rd.l)xlC00 55 597 96 597.96 597.96 100.00% 100,00%
8 Piati restante 56
9 Creanţe restante 57

1
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Anexa nr 2

Detalierea indicatorilor econom ico-financiari prevăzuţi în buget de venituri s i cheltuieli st repartizarea pe trimestre a acestora
pe anul 2019

mii iei

ÎNDICATOR1 Nr.
Rd.

Realizat 
2017 (N*2)

Prevederi an precedent - 
2018 (N-1)

Realizat
2018

Proiect SVC  2019 (N)

7=6d/5 8=5J3a
Aprobat din care:

Conform
HG/Ordin
comun

Conform 
Hotărârii CA Trim i Trim II 

(cumulat)
Trim 11! 

(cumulat) Anul 2019

0 l 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

i VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd,22+ Rd-28) 1 0.33 32,076.00 6,620 3,523 6,330 10.413 14,200
1 Venituri d\n exploatare (ft&3+Rd.8+Rdr9+ft&12+Rd.13+Rd.14), din 

care: 2 0.00 32,050.00 6,618 3,523 6,829 10,411 14,197

a) din producţia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care: 3 0.00 32,050.00 5,207 3,261 6,517 9,786 13,047
a1) din vanzarea produselor 4
a2) din servicii prestate 5 32,050.00 3,717 2,505 5.004 7,516 10,022
a3) din redevente si chirii 5 1,485 756 1,513 2,270 3,025
34) sile venituri 7

&L, din vanzarea mărfurilor a

C> din subvenţii, diferente de preţ, transferuri de exp toata re aferente cifrei 
de afaceri neie (Rd,lGxRd,11), din care: 9 0.00 - - -
d )  diferenţa de preţ, cf. prevederilor leqaie in vigoare. 10
c2) transferuri cf prevederilor leqaie in viqoare 11

di din producţia de imobilizări 12 12 50 100 100
- f i venituri aferenie costului de producţie in curs de execuţie 13

0
alte venituri de exploatare <Rd,l5+RcU6+Rdr19+Fîd20+Rd^l), dtn 
cărei 14 0.00 - 1,399 262 262 525 1,050
f1) din amenzi sipenaliia ii 15 200
f2) din vanzarea activelor si alte operaţii de capital 16
- active corporale 17
- active necorporale 18
f3) din subvenţii pentru investiţii 19
f4) din valorificare ceriificaleior C02 20
f5) alte venituri 21 1,199 262 525 787 1,050

2 Venitori financiare (Rd23+Rd.24+Rd.2S+Rd,26+Rd,27) din care: 22 0.33 - 26.00 2 1 2 3
a) din imobilizări finaciare 23
b) din investtfii financiare 24
c) din din diferente de curs 25 16.00 2 1 2 3

A . din dobânzi 26 0.33
e) aite veni iu ri financiare 27 10 00

3 Veniluri extraordinare 28
ii CHELTUIELI TOTALE {Rd.30*Rd.131+Rd.13Si 29 210.40 31.332.06 6.521 1,997 4,148 6,436 8,491

1 Cheltuieli de expioaiare (Rd.31+Rd,79-rRrf86+Rd.114). din care: 30 210.40 31,056.06 6,519 1,997 4,147 6,434 8,460
A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din cam 31 12.32 10.763 00 3.744 1,057 2,121 3,297 4,265
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd35+Rri.34+Rd,37+Rd,38+Rd.39), din 

care; 32 4.23 15,628.00 2,394 622 1,242 1,974 2,500

a) cheltuieli cu maleriile prime 33
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 4.12 7,737.00 2,018 518 1,035 1,563 2,065

b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale 35 4.12 757.00 1,296 330 660 1,000 1,335
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 7,040.00 722 188 375 563 750

_ £L cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 0.11 7,774.00 376 100 200 400 400
di cheltuieli privind energia si apa 30 57.00 4 7 11 15

cheltoieli privind mărfurile 39

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti <Rd.4 i+Rd.42+Rd.45). 
din care: 40 4.65 1,501.00 259 73 146 219 290

a) cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile 41 6 00 105 30 60 90 120
- S L cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd 44) din care: 42 4,65 53 15 30 45 60

b1) către operatori cu capital integral/maiori tar de stat 43
b2) către operatori cu capital privat 44 4.65
c2) alte cheltuieli de închiriere 44' 489.00 53 15 30 45 60
prima de asiqurare 45 1,086.00 101 28 56 84 110

A3
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
(Rd 47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd 62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd 69+Rd. 
7SL din care:

46 3,44 - 1,559 1,091 362 733 1,104 1,475

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 362 216 433 649 065
J î L cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: 48 0.44 * 80 43 13 26 39 50 1



INDICATORI Nr.
Rd.

Realizat 
2017 (N-2)

Prevederi an precedent - 
2018 (N-1)

Realizat
2018

Proiect BVC2019(N )

7=6ef(5 8=5/3a
Aprobat din care;

Conform
HGfOrdin

comun

Conform 
Hotărârii CA Trim l Trim H 

(cumulat)
Trim III 

(cumulat) Anul 2019

0 1 2 3 3a 4 4a 5 3a 6b 6c 6d 7 8
b1) chel tu te li privind consul ian ta iuridca 49 0 44 40.00 43 13 26 39 50
b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala 49a
b3) asistentă juridici 49b
b4) alteia {specialitate) 49c 40,00

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicilaie (Rd.51+Rd53), din care; 50 000 18.00 9 2 5 7 10
c i)  cheîluieii de protocol, din caro: 51
- tichete cadou potrivii Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52
c2) cheltuieli de reclama si publicitate .din care: 53
- tichete cadou ptr.chettuieli de reclama si publidtale, potrivit Legii nr. 
193/2006, cu modificările ulterioare 54

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea 
pe piele existente sau noi, potrivit lega nr. 193/2006, cu modificările 
ulterioare

55

- cheltuieli de promovare a produselor 56
d) Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.5S+Rd.6G+Rd.61). din care; 57

d 1 > cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive 58
d2) cheltuieli de sponsorizare a unităţilor de cult 59
d3) chef tu teii privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60
d4) aita cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 20.00
_0_ cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care. 63 28,00 52 10 25 40 55

- infama 65
- externa 66

„ a L cheltuieli poştale st taxe de telecomunicaţii 67 70.00 1 1 2
J L , cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 0,31 4.00 6 1 2 4 7
J L . alte cheîluieii cu serviciile executate de terti. din care: 69 0.00 303.00 5 96 196 297 396

i1) cheltuieli de asigurare si paza 70 120.00 50 100 150 200
i2) cheltuieli privind inlrelinerea si funcţionarea tehnicii de calcul 71 169.00 45 90 135 180
13) cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 8.00 5 2 4 8 10
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din 
care: 73

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74
iS) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75
i6) cheltuieli privind recrutarea st plasarea personalului de conducere 
cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 76

i?) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunţuri 77 6.00 1 2 4 6
J L . alte cheltuieli cu serv, exec cu terti 78 2,69 1,036.00 614 22 45 67 90
B Cheltuieli a i impozite, laxe si varsaminte asimilate 

lrd.eo+Rd.8i+Rd,S2+Rd.S3+Rd.84+Rd.85>, din care: 79 0.00 419.00 50 26 26 52 52

a) cheltuieli cu taxa ptr, activitatea de exploatare a resurselor minerale 80

b)
cheltuieli cu redevania ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele 
minerale 81

d) cheltuieli cu taxa de licenţa 82 98.00 *

J L cheltuieli cu laxa de autorizare 83
J L cheltuieli cu laxa de mediu 84 1.00 *

0 cheltuieli cu alte taxe si impozite 85 320.00 50 26 26 52 52
c Cheltuieli cu personalul (Rd87+Rd.100*Rd.104+Rd.113) 86 205.20 10,857.06 374 326 824 1,321 1,819
co Cheltuieli de natura salariate (Rd.88+Rd,92) 87 61.00 9,392.50 358 90 347 604 860
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd,89-t-Rd.90+Rd.91).din care: 88 61.00 8,700,00 358 90 347 604 860

a) salarii de baza 89 61.00 8,700.00 358 90 347 604 860
b) sporuri, prime sî alte bonificaţii a le rente salariului de baza (confom 
CCM) 90

c) alte bonificaţii (conform CCM) 91
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care: 92 0.00 692,50 -

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227f2015 privind 
Coiful fiscal, cu modificariie si completările ulterioare, din care: 93 52,50

- 8 chete de eres a. cf. Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare 94
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 95 52,50 -
b) tichete de masa 96 640.00
cj tichete de vacanta 97
d) cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul 
precedent 98

e) alte cheltuieli conform CCM  (compensări pensionari) 99
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.1Q1+-Rd.102+Rd 103), din care: 100 000

a) cheîluieii cu piaiile compensatorii aferente disponibilizărilor de 
personal 101

b) cheltuieli cu drepturile salariata cuvenite in baza unor hotarari 
judecătoreşti 102



INDICATOR) Nr,
Rd.

Realizat 
2017 (N-2)

Prevederi an precedent - 
2018 (N-1)

Realizat
2018

Proiect 8VC 2019 (N)

7=6d/5 8=5/3a
Aprobat din care:

Conform
HG/Ordîn

comun

Conform 
Hotărârii CA Trim I Trim il 

(cumulat)
Trim (II 

(cumulat) Anul 2019

0 1 2 3 3a 4 Aa 5 6a 6b 6c 6d 7 8
c} cheltuieli de natura saiariala aferente restructurării .privatizării, 
administrator soeciai. alte comisii si comitete 103

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 
conducere s  contrei comisii si comitete 
(Rd,1 CS+Rd, 108+Rd 111+Rd.t 12), din care:

104 106.77 889.20 - 229 459 688 919

a) pentru directori/di rectorat 105 106.77 120.00 37 74 112 150
-componenta fixa 10S 106 77 120.00 37 74 112 150
-comporte n!a variabila 107
b) pentru consilii! de administraţie/ AGA 108 0.00 769.20 * 192 385 578 769
-componenta fixa 109 769.20 192 385 576 769
-componenta variabila 110
o) pentru cenzori 111
d) pentru alte comis! si comitete constituite potrivit lecţii 112

C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 37.43 375.36 16 7 18 29 40
D Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.i15+Rd.1ia+Rd.113+Rd120+Rd 121+RdJ22), din care: 114 0.88 2,012.00 2,351 588 1,176 1,764 2,352

J L cheltuieli cu majorări sipenaîilati (Rd.118+Rd. 117), din care: 115 0.00 -
- către bugetul general consolida! 116
- către alţi creditori 117
cheltuieli privind activele imobilizate i ia

c î cheltuieli aferente transferurilor pentru piaţa personalul 119
d) alte cheltuieli 120

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale 121 0.86 2,012.00 2,351 538 1,178 1,764 2,352

0
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare $i provizioane (Rd.123 
Rd.126). din care: 122 0.00 0 - -
f i)  cheltuieli privind ajustările si provizioanele 123
f1.1S provizioane privind participarea ia profit a salariaţilor 124
fi_2) provizioane in legătură cu contractul da mandat 125
(2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi 
de valoare, din care- 126 0,00 - - -

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.l29+Rd.130), din care: 127 0.00

- din participarea salariaţilor ia profit 128
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante 129
- venituri din alte provizioane 130

2 Cheltuieli financiare (Rd, 132+Rd, 135+Rd.130) din care: 131 000 26.00 2 1 2 3
aî cheltuieli privind dobânzile (Rd,13B+Rd,139J, din care: 132 0 00 - - -

a1) aferente creditelor pentru investiţii 133
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 134

b) cheKuieli din diferenţa de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 135 0.00 - 2 - 1 2 3
b1) aferente creditelor pentru investiţii 136

— b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 137
c> alte cheltuieli financiare 138 26.00

3 Cheltuieli extraordinare 139
m REZULTATUL BRUT fprofit/pierdere) [Rd.1-Rd.29) 140 -218.07 0 193.94 99 1,526 2,682 3,977 5,709

venituri neimpozabile 141
cheltuia ii nedeductibiie fiscal 142

fV IMPOZIT PE PROFIT 143 19.39 9,94 153 26 B 398 571
V DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 144 32.050,00 6,618 3,523 6,829 10,411 14,197
- venituri din subvenţii si transferuri 145
- aîte venituri din care nu se iau in calcul îa determinarea productivităţii 
muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat 146

Cheltuieîi de natura saiariala (Rd.87). din care: *3 147 61.00 9,392,50 358.00 90.00 347.00 604 00 860.00
1 chelluiel eu salariile aferente OG 79/2017 148
2 149
3 150
4 Cheltuieli cu salariile fRd.88) 151 8,700.00 358.00 90.00 34700 604.00 050,00
5 Nr. de personal prognoza! la finele anuiui 152 350.00
6 J L Nr,mediu de salariaţi 153 178,00 5.00 1200

b>
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 
cheltuielilor de natura saiariala [(Rd.147-Rd.93*- 
Rd.98 )/Rd 1331/12*1000

154
4,372,66 5.967 X X X 5,972

7 a)
Castigu! mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 
cheltuielilor de natura saiariala, recalculai cf. Legii anuale a bugetutui 
de stat

155
4,372.66 5,967 X X X 5,972

b) Productivitatea muncii in unita! valorice pe total personal mediu (mii 
lei/persoana) [Rd.2/Rd.153l 156 180.06 1,323.60 X X X 1,183.08

<0
Productivitatea muncii in unita! valorice pe total personal mediu 
recalculata cf. Leoii anuale a bugetului de stai 157 180.06 1,102.17 X X X 1,133.08

3



INDICATORI Nr,
Rd.

Realizat 
2017 (N-2)

Prevederi art precedent - 
2018 (N-1)

Realizat
2018

Proiect BVC  2019 (N)

7=6d/5 8=5/3a
Aprobat din care;

Conform
HG/Ordin
comun

Conform 
Hotărârii CA Trim t Trim II 

(cumulat)
Trim III 

(cumulat) Anui 2019

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
Productivitatea muncii in unitaii fizice pe loial personal mediu 
{cantitate produse finîte/oersoana) W=QPRRd,153 158 y X X

c i) Elemente de calcui a productivi laţii muncii in un fia ti fi aice, din care. 159 X X X X X X X X
-cantitatea de produse finite (QPF) 180 X X X
-preţ mediu (p) 161 X X X
-valoare = QPF x p 162 X X X
-pondere in venituri totale de exploatare -  Rd 161(Rd.2 163 X X X

6 Plali resfante 164
9 Creanţe restante, din caret 165 0.00

-de ia operatorii cu capital integratfmajoritar de stat 166
-de la operatorii cu capital privai 167
-de ia bunelul de stal 168
-de la bugetul local 169 ...... —-de fa alte entitati 170

10 Credite pentru finanţarea activitate curente (saiduJ ramas ce 
rambursai 171

4



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:
Operatorul economic: Anexa nr.3
Sediul / Adresa:
Cod unic de înregistrare 
Nr. Registrul Comerţului:

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.
INDICATORI Prevederi an N~2 (2017) - mii lei % Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei %

crt. Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Preliminat 7=6/5
0 1 2 3 4 5 6 7

i Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd,3) 8,137.00 0.33 0.00% 32,050.00 6,613 20.63%
1 Venituri din exploatare 8,115.00 - 0.00% 32,050.00 6,613 20.63%
2 Venituri financiare 22.00 0.33 1.50% #DIV/0!
3 Venituri extraordinare



A U TO R ITA TE A  A D M IN IS TR A ŢIEI PUB LIC E LO CALE:
Operatorul econom ic:
S e d iu l/A d re s a :
Cod unic de înregistrare
N r. R egistru l Com erţului: Anexa n r 4

Programul de investiţii, dotări si sursele de finanţare

m ii le i

INDICATORI
Data

finalizării
2018 Valoare

Aprobat Realizat 2019 2020 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8

\ SUR SE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 
care: - 0 40,990 2,380 2,380

1 Surse proprii, din care: - 0 2,352 2,380 2,380
a) - amortizare 2,352 2 ,3 8 0 2,380
b) - profit

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

a) - interne
b) - externe

4 Alte surse 38,638
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIT!!, din care: 0 0 0 40,990 2,380 2,380

1 Investiţii in curs, din care: - 6 - - -

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului 
economic
b) pentru bunurile de natura domeniului pubtic al 

statului sau a unitatii administrativ-teritoriale - 0 - - -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! 
statului sau a! unitatii administartiv-teritoriaSe
d) pentru bunurile iuate in concesiune, închiriate 

sau tn locaţie de gestiune, exclusiv cele din 
domeniul public sau privat ai statului sau al unitatii 
administrativ teritoriale

2 Investiţii noî, din care: - 0 - - -

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului 
economic
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau a unitatii administrativ-teritoriale - 0 - - -

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 
statului sau ai unitatii adminisiartîv-îeriîoriale
d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate 

sau in locaţie de gestiune, exclusiv cele din 
domeniul public sau privat ai statului sau al unitatii 
administrativ teritoriale

3 investiţii efectuate la Imobilizările corporale 
existente (modernizări}, din care:
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului 

economic
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau a unitatii administrativ-teritoriale
c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai 

statului sau al unitatii administartiv-teritoriale
d) pentru bunurile iuate in concesiune, închiriate 

sau in locaţie de gestiune, exclusiv cefe din 
domeniu) public sau privat ai statului sau al unitatii 
administrativ-treritoriale

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) . - 40,990 2,380 2,380
Surse proprii 2,352 2,380 2,380
Alte surse 38,638

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru 
investiţii, din care: 0 0 0 0 0

a} - interne
b) - externe



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIE) PUBLICE LOCALE:
Operatorul economic:
Sediul /Adresa:
Cod unic de înregistrare 
Nr. Registrul Comerţului:

A nexa nr.S

Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere a plaţilor restante
mii Ier

Nr. Crt. Masuri termen de 
realizare

an precedent (2018) an curent (2019) an 2020 an 2021
Preliminat / realizat Influente {+/-} Influente {+/-) Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-} Plaţi restante Rezultat brut (+/-) Plaţi restante * Rezultat brut (+/-) Plaţi restante * Rezultat brut (+/-) Plat) restante *
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct 1
Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si 
reducere a plaţilor restante 31/12/2018 99 5,709 0 5,709 5,709

1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5 X X
6

TOTAL Pct. f X X 0 0 0

Pct. II
Cauze care diminuează efectul masurilor 
prevăzute la PcL I 31/12/2018

1 X X
2
3
4 X X

TOTAL Pct. II 0 0 0
Pct. HI TOTAL GENERAL Pct. î + Pct. H 99 - 0 0 - 0 0



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

S E R V I C I U L  C O N T R O L  IN T E R N  

C O M P A R T I M E N T  G U V E R N A N Ţ Ă  C O R P O R A T IV Ă
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Preşedinţie României la Consiliul Uniunii Europene

Nr.409303/14,05.2019

Către,

CABINET PRIMAR

E-MAIL guvernăriracorporativa@primarie3.ro 
Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

p $ / ? 6 i£ r  y

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
financiar 2019 pentru societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL, în vederea 
iniţierii proiectului menţionat.

Compartiment

Guvemanţă Corporativă

Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20 î 6/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 20 î 6/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:riracorporativa@primarie3.ro


#., Sediul Sociaf: Calea Vitan, nr* X54-X58, parter, birou nr, 2, sector 3, Bucureşti
£) cS C.U.L: RO 37804020 Reg, Com: J40/9896/2X.06.2017

email: salubritate.s3@vahoo.com email: satubritates3.runos@gmaif,com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 30/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L,cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, 

clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/20î 7, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, în 

urma analizei propunerilor

HOTĂRĂŞTE:

L Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi nicio abţinere, aprobarea 
proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societarii SD3 Salubritate si 
Deszăpezire S3 S.R.L.

Preşedinte C.A.

mailto:salubritate.s3@vahoo.com

