
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 P u n c t  s u p lim e n ta r

pe o rd in e a  de z i  a şe d in ţe i o r d in a r e  
d in  2 9 .0 4 .2 0 2 0

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 

al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 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,

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr.338265/CP/28.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 338019/27.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;
Nota de fundamentare nr.2733/27.04.2020 a societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL; 
Adresa nr. 338027/27.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă 
Corporativă.

A

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

ulterioare;
Art. 10 alin.(2) lit. f) 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 indirect o participate majoritară cu modificările şi completările ulterioare; 
Art. 12.1 lit. h), m) şi o) din Actul Constitutiv al societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 
SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020, prin 
majorarea investiţiilor, în valoare totală de 58.613,70 mii lei cu suma de 2.798,43 mii lei, suma totală 
devenind 61.412,13 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii SD 3 Salubritate şi 
Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării, va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. ^

A v izA T
SECRETĂM GENERAL 

MARIUŞ 1VHHĂIŢĂ



C A B I N E T  P R I M A R
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

WWW.primarie3.r0
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

„  i m i f  

„ 2

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul financiar 2020 al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL

în vederea elaborării şi susţinerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul financiar 2020 al societăţii SD 3 - Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL s-a avut în vedere respectarea 
politicii Sectorului 3 al Muncipiului Bucureşti 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.

Creşterea eficienţei economice a societăţii SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL ca întreprindere 
publică la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este asociat unic are o influenţă determinantă asupra 
stabilităţii ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor 
publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL urmăreşte să fie în mod constant orientată asupra 
asigurării competitivităţii, eficienţei, profitabilităţii şi generării de valoare pe termen lung, evitării şi minimizării 
pierderilor operaţionale şi de creşterea calităţii serviciilor oferite şi diversificarea activităţilor desfăşurate.

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii SD 3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL 
pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacităţii de 
operare deşeuri şi resturi menajere.

Rectificarea planului de investiţii şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 cuprinde 
majorarea investiţiilor în valoare totală de 58.613,70 mii lei cu suma de 2.798,43 mii lei, suma totală devenind 
61.412,13 mii lei, necesară pentru:

1. achiziţionare compresor aer;
2. achiziţionare miniexcavator;
3. achiziţionare maşină de sertizat;
4. achiziţionare maşină de debitat;
5. achiziţionare maşină de decojit cabluri;
6. amenajare spaţii de depozitare şi birouri, mobilier şi rafturi pentru halele situate în Splaiul Unirii, 

consolidare atic rampă de transfer;
7. modificare costuri achiziţie abrollkipper cu macara;
8. modificare costuri achiziţie sistem de vidanjare pe cadru de Hook-Lift;
Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate 

nr.338019/27.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Un iunii Europene 2016/679 în scopul 
îndep lin irii atribuţiilor legale. Datele pot 11 dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
U E  2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://WWW.primarie3.r0
mailto:cabinetprimar@primarie3.r0
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Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Nr. 338019/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
financiar 2020 al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu 
sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 
nr. 2, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI 
R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti este reprezentată legal de 
domnul Mihai Niţu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de ordine 
publică 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 participate majoritară, publicată în Monitorul Oficial la 
data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul 
financiar în curs.

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 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.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activităţi:

1. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
2. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare;
3. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
4. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
5. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ;
6. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 In scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele 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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7. administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 
municipale şi a deşeurilor similare;

8. depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
9. colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 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. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. 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;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;

6. Legea nr. 5 /2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere:
-adresa societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 S.R.L. cu nr.2726/27.04.2020 înregistrată la 
Cabinet Primar cu nr.337726 /27.04.2020
-HCLS 3 nr. 32 din 10.02.2020 de aprobare a BVC pentru anul financiar 2020 
-HCLS3 nr. 88 din 30.03.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020
- Anexa 1 -  Programul de investiţii rectificat pentru anul 2020
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 18/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2020
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 19/27.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2020
- Nota de fundamentare nr. 2733/27.04.2020 de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2020
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 -  Anexele 1 -5 

In conformitate cu prevederile:
-art. 10, alin. (2) litera f) din Ordonanţa nr. 26/2013: “ Operatorii economici pot proceda la 
rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive 
temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico- 
financiari aprobaţi, astfel: “f) în alte situaţii impuse de prevederile legale”
- art. 12.L, lit h) din Actul Constitutiv al societăţii: “Asociatul Unic are aceleaşi atribuţii ca 
Adunarea Generală a Asociaţilor şi are următoarele atribuţii principale: h) aprobă programul de 
activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi 
bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii)”
- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii: “Adunarea Generală ma Asociaţilor hotărăşte 
asupra investiţiilor importante ale Societăţii care depăşesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv 
TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii 
nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”
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Rectificarea planului de investiţii şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 
cuprinde majorarea investiţiilor pentru anul 2020 în valoare totală de 58.613,70 mii lei cu suma 
de 2798.4J mii lei, suma totală devenind 61.412,13 mii lei, necesară pentru:

1. achiziţionare compresor aer;

2. achiziţionare mini excavator;

3. achiziţionare maşină de sertizat;

4. achiziţionare maşină de debitat;

5. achiziţionare maşină de decojit cabluri;

6. amenajare spaţii de depozitare şi birouri, mobilier şi rafturi pentru halele situate în Splaiul Unirii, 
consolidare atic rampă de transfer;

7. modificare costuri achiziţie abrollkipper cu macara;

8. modificare costuri achiziţie sistem de vidanjare pe cadru de Hook-Lift;

Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma 
prevăzută de lege (Anexele 1.1 -  1.5).

Având în vedere cele de mai sus propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de rectificare 
a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire 
S3 SRL

Compartiment
Guvemanţă Corporativă 

Silviu Hondola
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI
Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL
Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3.CALEA VITAN NR 154-158, PARTER,BIROUL NR 2
Cod unic de înregistrare 37804020

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI 
pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1 - mii lei -



IV IMPOZIT PE PROFIT 23 -34,89 71,71 -2,06 821,46 1.571,94 11,46 1,91

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULU 24 2.510,30 376,47 0,15 4.312,69 8.252,67 11,46 1,91

1 Rezerve legale 25 125,52 22,41 0,18 215,63 412,63 9,62 1,91

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0,00 0,00 «DIV/0! 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/OI

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0,00 0,00 «DIV/OI 0,00 0,00 «DIV/01 «DIV/OI
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cc 28 2.384,79 354,06 0,15 0,00 0,00 0,00 «DIV/0!
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0,00 0,00 «DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! «DIV/OI

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 30 0,00 0,00 «DIV/0! 4.097,05 7.840,04 «DIV/OI 1,91

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul nr 31 0,00 0,00 «DIV/0! 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/0!

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 0,00 0,00 «DIV/01 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/0!

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00 «DIV/0! 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/OI
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0,00 0,00 «DIV/0! 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/OI
c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0,00 0,00 «DIV/01 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/O!

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3: 35 0,00 0,00 «DIV/0! 0,00 0,00 «DIV/0! «DIV/OI
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00 0,00 «DIV/OI 0,00 0,00 «DIV/0! «DIV/OI
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0,00 0,00 «DIV/0! 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/OI

a) cheltuieli materiale 38 0,00 0,00 «DIV/OI 0,00 0,00 «DIV/0! «DIV/OI
b) cheltuieli cu salariile 39 0,00 0,00 «DIV/OI 0,00 0,00 «DIV/OI «DIV/0!

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0,00 0,00 «DIV/0! 0,0C 0,00 «DIV/0! «DIV/0!
d) cheltuieli cu reciama şi publicitate 41 0,00 0,0C «DIV/0! 0,0C o,oc «DIV/0! «DIV/OI
e) alte cheltuieli 42 0,00 0,0C «DIV/OI 0,0C o,oc «DIV/OI «DIV/0!

VIII
C;

S0'RS|;D| FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 71.011,13 131.945,9C 1,86 o,oc /  o,oc 0,0C «DIV/0!

1
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1 Alocaţii de la buget 44 0,00 0,00 #REFI 0,00 0,00 «REF1 «REF!

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii c 45
0 0,00

«DIV/01
0,00 0,00

«DIV/0! «REFI

IX W :- •• • r  7 r.6i:412#3? : n w / $ W 0,50 0,95
X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 795,00 827,00 1,04 885,00 947,00 1,07 1,07
2 Nr. mediu de salariaţi total 49 742,00 820,00 i , n 877,00 938,00 1,07 1,07
3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe 50 68,40 4.257,32 62,24 4.522,29 4.544,32 1,06 1,00
4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 51 X X 0,00 0,00 0,00 «VALUE! «DIV/0!

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal m< 52 142,70 28,36 0,20 118,79 123,96 4,19 1,04

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal nu 53 0,00 0,00 «DIV/01 0,00 0,00 «DIV/01 «DIV/0!
7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal medi 54 0,00 0,00 «DIV/01 0,00 0,00 «DIV/0! «DIV/01
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000 55 976,64 995,19 1,02 950,76 915,57 0,96 0,96
9 Plăţi restante 56 0,00 0,00 «DIV/01 0,00 0,00 «DIV/01 «DIV/0!
10 Creanţe restante 57 0,00 0,00 «DIV/01 0,00 0,00 «DIV/01 «DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,



I ONSlIltil 10CAL SfcCTOK 3 euajKESfl 
OpoMKlfiil economic ST ADMINISIMKE At-TIVC SIR TOR -i SRI 
Mediul/Adresa bucureşti, Sector 3, Calea Vi'.an, K i.: -V  
Cod unir tie înregistrare RO 31012/90

IJ-.-t.ilu.-ri’a indicatorilor economico liirantiaii prevăzuţi in bugetul lie venturi Şi cheltuieli ş rupartUifca pe trimestre a acestora

A N E X A  Nr.1.2

IfiOKAVOHI
N;
rd.

Realizat an 
|N 2°  
*018)

Prevederi an precoricnl 
(M l -  20191

Propuneţi an turcul |N 70201 X %

Aprobat
Pre iniinat/ 

Realizat
din cate

7 - 0 / 5 8 -  5/.î«
conform

ilU S â

conform
Hotărârii

C.A.
Execuţie Tom 1 Trim II Trim III Trim IV Ari

0 1 2 3 3«i 4 4a 5 6a 6b uC 6d 6 7 8
1. VENITURI TOTAlE (rri. 2 + rd. 22 .- re. 2«1 1 0.33 14.197.00 14,200.00 105.949.58 47,318 00 15.258-00 15.7S8.00 15,258.00 9J,r7!720U O M 321.060.55

1 Venituri totale dm exploatare Ird 1 i rd. Ij * rd. 9 •*• rri. 12 t rrt. 13 * rri i-tl 2 0.00 14,197.00 14,197.00 105.880.73 47,300.011 15.240,00 15,240.00 15.240.00 93 .020 .X O M W IV/O!
a) iliri producţia vândută (rri. •) ♦  rd. S •* rd 0 + ici. 7). din care: 5 0.00 13,047 .0!) 13,047.00 4.759 70 12,30000 12.240.00 12.240.C0 12.240.00 -19,02000 H M WIV/CI

al) clin vânzarea produselor 4 O.CO 0.00 WIV/O! WIV/O!

a?) din servicii prestate 5 10,022.00 10,1)22.00 3,77672 12.000 00 12,000.00 12.CC0.00 12.000.00 '18.000.03 13.71 r n v /u !
»3) clin redevenţe şi rbirrl 6 3.025.00 3.025.00 3isS.S7 300.00 24U 00 240.00 240.00 1.07CM0 3.30 W IV/0!
ari) alte venituri 7 714.11 O.tW O.CO W IV/0!

*>) din vânzarea nun linilor 3 0,0.7 WIV/Ol liDIV/01
0 rlin subvenţii ţi transferuri tieevp o.atarc aferente cifrei cir afaceri nete ir.j. 10 0 0.00 0.00 0.0!) 0.00 0 00 0.00 0 cu CriO PriO WIV/.OI W IV/0!

ct subvenţii, cf. fit ev trierilor legale in vigoare 10 aoo WIV/O! W IV/0!
C?. transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 000 WIV/O! W IV/0!

d) din producţia de imobilizări 1 / 100.00 100.00 000 n oiv/O! W IV/0!
e) venituri aferente costului producţiei în cuis de execuţie 13 0220 flOIV/OI WIV/OI

J L alte venituri clin exploatare (rd. 15 • rri. 16 • rd. 19 + rri. 2U * rd. 21). dirt cate: '.4 0.00 1,050.00 1,050.00 101.5S1.03 ţs .o co .oa 3,000.00 3.000 00 3.003.00 ■•'1.00000 0.43 SOlV/O!

H i cin amenzi si penalităţi 15 0.00 O'JO WIV/O! WIV/O!

f21 din v3nz.irca aciiv€l<K ţi alte upeiaţii do tajvt.il (id. 18 •* n i  19). dm 
taro: In 95,257.22 32,000.00 Ş2.CJ0C0 0.34 W IV/0!

•• active corporale i / 55.282.22 32,000.00 i'2.000.00 0.2-1 WIV/O!

active necoi potaie 18 0.00 WIV/O! W IV/0!
f3) din subvenţii pentru investiţii srl OVO PDIV/O! WIV/O!

£21 din valorificarea l etriliiateloi C'02 20 0.00 m v / c s iimv/O!

fS) alte venituri 21 1.050.00 1.050.00 5.298.81 3,000.00 3.0C0.(il) 3.01)0.00 5.CC0 .C0 12.COO.CO 191 W lV /V
2 Venituri financiare (rd. 23 + rri. 24 + rd. 25 i rri. 7f: + rri 27), din care: n 0.13 0.00 3.00 69.25 18.00 lH.lil) 18.00 23.00 71.30 1.04 209 85

•i) dm imobilizări financiare 23 O.CO WIV/O! WIV/O!

l>) din investiţii financiare 74 CCC 4019/0! WIV/O!

c) clin diferenţe efe curs 25 3.00 6.60 300 î  00 3.00 3.C0 12.00 1.80 WIV/O!
d) sitn dobânzi 26 0.33 62.59 1S.OO 15.00 15.00 15 CC fiOXtt 0.90 189.67
Kl\ *‘Ue vuiMuri fm«mu««ie 27 O.CO .WIV/0! 40IV/U1

i Vcaitur: extraordinare 23 4 01'7/0! WIV/O!
If CHU.IUIf.il fi.'T.MCtui. .30 • ni. lJ t i -  rti 1-K Î 2D 21ri.rU! 8.49 1.00 8.491.00 «0.3.474.37 •16,924.08 15.256 58 15.231.53 15..M1.58 -.>3.8-1282 CM) 473 78

I UuUuieli ci*.' exposlare ‘ n i. .ii . u i 79 < ,,i. 3(, * j?î)}, din c.ite: 30 213.40 a.-iSB oo tl.ASi: 00 103.3 74 9C 4fi.924.«f 1 5,796 53 15.2.11.58 l i . i i i l .S S 22 .tW .82 0.90 47233

A. r iK'ltiiiflj u i bunuri si servirii j id  32 . rd. 40 • i:l. 46) din care: 1 ? \"> I.7C-5.00 ■ .265.G0 11.141.OQ 1.845.6 - l.Ks/.JS U D iilS :.S3.'. 15 7.387. iii 0.66 904.30
A l CiuHtui«r privind stocurile (rd. ,Î3 i ca • 'c . 37 * ici 3‘* r rri !<b din care- S; ± i i 2.!.*tXU)i 2.500.0t 63-23 ;■ 1.5? t ft 1 515.00 1,51 .00 i X  I CC 6.662 Cri 0.92 3.542.75

beltuieli tu materiile n-ime 3? O.UC, m v / o ! WlV/Oi

i YN Mr



bl < ii<.'itiii« li ( u ii.,i-ivi;ilti«*cO'V;rei.-:-.i. i n ,,m •4 •1 P l . W  00 . Uit'. 'ăl •'Uvt iVi 1.3: *3)0 t./iî.t.OO u o r .oo 1.203.00 4.8J2..70 11.oi 98.23

< heltuicli cu pic-seif di- schimb 3r 1 17 1,135 00 1 136.IKI i4. i ; 1.00 3 0(1 3.0!) J.UO : j.oo 0.35 8.29
h?) cheltuirii ru com.iu- titîilii 36 uO f >50 00 750.00 10.7.3 ‘-9 0 von 5.09 600 7t >00 1.87 UIMV/OI

U) as «•Urî r'sy.iuieli o . i; .ati.-i<aleie  oi.xumibiie Us- 1‘>  ; i  ijco fio i-.2or.u6 :,20o.uo 1 .100:00 i.OOC.OO 9DIV/0!

>■) 37 0 11 400.(11) •100 00 6.043 19 16.00 5.00 s.f:y 500 1000 0.00 54,9<10.87

d) cheltuieli privind on.’işiii şi apa 38 15.00 15 00 75.45 300.00 SO'J.OO 300.00 300.00 1.2CO.OO 15-83 HOW/O!
<0 cheltuieli privind mărfurile 39 1.29 0.00 0.00 toiv/oi
A2 Cbcltuscti privind serviciile executate de terţi (iu. 41 + id. -13 + rd -15). din -10 •1.65 290.00 200.00 113.14 11.00 11.00 11.00 11.0 0 4400 0.39 29.-10

a) rhi.-ltuic.li cu întreţinerea si reparaţiile 41 170 00 120.00 72.80 5.00 5.00 5.00 5.00 200c 0.27 now/o!

b) cheltuieli privind chiriile (rd. 03 i ui. 44) din care: 42 4.66 60.00 60 00 40 64 600 6.00 6.00 G.00 2-i .00 0.59 8.74

b l) - către operatori cti capital Inti-nial/majorltar do stat •13 OO.CO 60.00 21.74 2.00 2.00 2.00 2.00 avo 0.37 flUIV/0!
b2) ■ către operator; cu capital privat 44 4.65 18.90 4.00 -1.00 4.00 4.00 16.00 0.85 «1.06

c) prime de asigurare 45 110.00 J 10.00 0.00 tll)IV/Q! 8CHV/0!
A3 Cheltuieli cu alte servicii executaterle terţi (rd o ; i rd. -!8 * rd. 50 ♦ rti. 57 • 46 3.44 I.4/S.00 1.47 5.00 -1,509 S3 3116S 333 15 308.15 308.16 1.261.10 0.28 1.309.25
a) cheltuieli cu colaboratorii 4? 365.00 865.1X1 0.00 H01V/0! m v /o 1

bl cheltuieli privind comisioanele ji onorariul, (lineare <13 0.44 Sli 00 50D0 7 67 v»n 2.00 2.00 2.00 9.50 1.29 17.4.1

h l) |r:hettuieli privind consultanta juridica 49 0.44 50.0C 50.00 7.67 coo 0.00 17.43

c) cheltuieli de protocol, reclami si publicitate (rd. .61 * rd. *33), din care: 50 0.00 ia c a 10.09 0.55 2.50 1.00 1.00 1.00 5 SO i 0.00 HDIV/0!

oi) cheltuieli de protocol, din care; 51 0.55 avo 0.00 miiv/ot

• tichete cadou potiivrt togii nr. 193/2006, tu modificările ulterioaie 52 ar-o tm iv/a IWIV/O!

c2) cheltuieli ile reclamă şi publicitate, dir. care: S3 0.00 e.oo 0.00 0.00 0X0 0.03 C 00 0.00 G.00 mm/o! M)IV/0!

- tirhete cadou pir. cheltuieli de reclamaşi publicitate, potrivit legii ne. 
193/2006. cu modificării» ulterioare 54 0.00 »î)IV/0< noiv/o>

• lichele cadou pu. cuiiiwanii de mar keUng. studiul pieţei, promovarea 
pe pieţe existente sau roi, potrivit I egii m . 193/2006, ci: modificările 
ulterioare

SS O.OI) mxv/o! XOIV/0!

■ ele de promovare a produsului 3b 0.00 m v / a m v /o i

‘O
Oi. cu sponsorizarea, potrivit 0  il fi nr 3/>01S (ui 58 i rd. 55 i rd 61), din 
care: 5.» 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 OCX! (1 Vi) n 00 80IV/0! now/o!

dl) ch rJe sponsoiitare m domeniul meci,cal si sănătate 33 aco r.otv/0 • nmv/0!

«12) c*t. de sponsori tare ie domeniile educaţie, invăţâmărit, social şi sport., 
din care: 59 0.00 aDiv/ot KDIV/O!

*«} - pentru cluburile spor tiv» tu i)M m v /o • w w/0!
il-i) ci», de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi 61 a tu KDIV/O! UO1V/01

oi cheltuieli cu transportul (Io Imnuri si rxir.so.inc fu» 0.01 1 OC 0.50 0.50 0.5C 220 7.SO.VO ttUlV/O!

f! cheltuieli t ie depiasan. detaşare, transfer, din caie 63 55.0C 55 GC 4 61 020 0.00 m v /o !

■ cheltuieli cu diurna f-.l a 5 - ui WVj. Om care: i'*: C.iK 0 01 OM 9 .IX i.ec ICO 1.00 12.00 1007/01 4D1V/0!
•iutei na t:u 2.JC l.CC 1 jK sort ItXV/O! iniv/O!
■exlei-ia fit /(X O.Ct 1 0 Ci] l 0*. 72) MV/O! noiv/0!

î\) Cheltuieli poştale *  taxi: de -oieroniurut aţii 67 >0* -• Of 12.4= 2 .a :».3f
M i

c.5i JOC'.' o.so «C-IV/01



îl) (ruginiţii ru * 17 vierii*? Uniiuiro y  .rtnriiatr i.f- U. ; l t î>0 7.00 t.fca 1 75 1.75 1./S U i f . i i 1.09 21.55

') ii'u: cheltuieli cu serviciile Cr>OU:Mio<li- (••iţi. din u>fv C'*‘ >96 X 396.00 1/362.75 }2VdO I00.-10 100.10 u n ;  £(■ 009 HOIV/O!

li! cheltuieli de asigurare >. pu n 70 700.00 200.00 1.380 SO 300 £.0 300.C0 300.00 300.00 l.2Ci.CC 0.37 HOIV/O!

i2) chelluieii or ivii ic întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de caii ul r 1 180.00 130.00 li. 80 0.70 0.70 0.20 0.20 o ii- ICO HOIV/O!

•3) cheltuieli cu pregătirea pi ofesienala n 10,90 10.00 1.15 25.CO 2$ CO 71.74 HUIV/OI

<4) cocUuioli cu rHOvolu;iif?;» imobili* ăriioi ro< puiule v* nccorporalc, din 
caic: 7.3 000 m v / o i HOIV/OI

aferente bunurilor de natura domeniului public /<) o ca HOIV/O! HOIV/O!
iS) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de fiiiale 79 OHG HOIV/O! m \ i/o !

iii) cheltuieli privind reci uter ea şl plasarea personalului de conducere cf. 
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 70 0.00 HOIV/OI HOIV/OI

i7| cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alto anunţuri 77 6.00 6 00 0.20 020 0 20 0.20 OHO HOIV/O:• HOIV/OI
i) alto cheltuieli 78 269 90 CO 90.00 3,088.11 0.00 0.00 1.148.00
BChelluieli cu impozite, luxe şi vSrsăminte asimilate (rtl. 00 *• rd. 81 rcl. 82 i rd.

79 0.00 52.00 52.00 16S.9S 10.00 10.00 10.00 10.00 ■1000 0.2-1 HOIV/O!

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resursclui minerale 80 000 HOIV/O! HOIV/O!

J îL ch. a i  reitevenţa pentru concesionarea bunurilor publice ţi resursele minerale 81 0.00 HOIV/O'. HOIV/O!
c] ch. cu tnxa de licenţă 82 0.00 HOIV/O! HOIV/O!
iii ch. cu taxa de autorizare H) 0.00 hoiv/ oi HOIV/O!
*) ch. cu taxa de mediu 8-1 0.00 HOIV/O! HDIV/0!
r) cheltuieli cu uite taxe Şi impozite 85 52.00 52.1X1 i 65.95 io. tic 10.01) 30.00 îe.oc ■I0.;Kj 0.24 HOIV/O!

f  ■ Cheltuieli ru personalul (rd. 8 / - rd. 100 i ni. 304 i r«j 113} din rare BO 70b. 2.0 i.819.0(1 1,819.00 636.61 11.119.00 11.120.03 11,170 00 îl J20CM J J .4 /9  ao 09.37 3 10
CO Cheltuieli de natură salariată (ra 88 + rd. H2) 87 61.00 860.00 3b000 609.00 :o.'i73.oo 10.972 00 10, <’.73.00 10,973.00 -11,392.00 CS.79 9.98
CI Cheltuieli cu salariile (rd. 88 t- rd. 90 * rd. 91}, tiin care: KS 61.00 seo co 860 00 609.00 9,900.00 9,900.00 0.900.00 9,900.00 20.CCC.00 65.02 9.98

a) salarii de bază 89 Gl.00 860.00 860.00 609 0) 9.900.00 9.900.00 9,900.00 3,900.00 19.C.G0.90 65.02 9.98

l>i spot tui. prime şi alic bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCMi 90 0.00 HOIV/O! HOIV/O!
c) alte bonificaţii (conform CCM)' 91 o.uo m v / o ! HOIV/O!

>'.2 Bonusuri (rd. 91 * rd. %  *• rd. 92 - rd . 98 • rd. 99), din care: 92 0.00 0.0C 0.00 0.00 57300 5/3.00 573.00 573.00 2.292.00 HOIV/O! tIOIV/O!
8) th e tuieli sociale prcvăiule la ari. 25 din legea ni. 227/2018privind Codul 93 0 00 o.tx: 0.00 o.no O.IK; 0.00 0 00 000 020 HOIV/O! HOIV/O!

• tichete de cre<ă. cf legii nr. 193/2008, cu modificările .ilierioar»*; 94 ft.-ăî HOIV/O! HOIV/O!

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 9* 000 um v/oi HOIV/OI

b) tichete de masă; 98 573.00 573 01) 573.00 573.00 2.292.00 HOIV/O! HOIV/O!
<•) voncfiere de vacanta; 97 OOO m v / o ! HDiV/0!

ch. privind pa<tlcipi(e«i ţaioriutilui ir) proOlui obţinut îfi anul precedent 98 0.00 HOIV/O! HOIV/O!

e) alto cheltuieli conform CCM. 99 O.GO HOIV/O! HOIV/O!
C i Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101+rd. 102 i ui îo'J) din care' 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.tJO aoo OOO HOW/O! HOIV/O!

•*) tu  piftiile compensatorii aferente riispooibilbAriîor de personal 101 !>.00 huiv/ m HOIV/O!

b) ch. cu drepturile salariata cu veni tu în b3/a unor hotărâri judecătoreşti 102. 0.00 HOIV/O! HOIV/O!

r ) cnclluieii de nalţii ă salariată aferente restructurări privatizării 103 0.00 hoiv/ oi HOIV/O!
14 ( hntdioii aiei ent* foi'Tf.vtului de mandat si a altoi cp.ar.e de conducere si I(M 106 77 919.00 oi y  co 0.00 171 .OC 172.00 li*7 OO 122.00 -)«/ VJ HOIV/0! 0 00

a) pen ru director i/directo! al SOS 106.77 150.00 1.50.00 0.00 O.Of 0.00 0.00 0.00 o.no VDMG! 0.00

• compnnenla fixă lîifi 106 7? 150.00 150.00 CCC HOIV/O' o.cn

componenta variabilă ’07 f 000 uonr/o! HOIV/O!

b# P^uli.; consiliul ne* «dminiîh jţie/cuiisimi» rlOfii ave^liei v, din raic: 108 C'.OO 769.00 709.00 Gtx 121.01 122 00 l2 j.CQ 122.00 -IS7.C0 HD1V/0! IIOIV/O!

| iiimporienta lixă 109 7b9.(Hj 769 Ol 121.Ot 122.0! i . j iW 1223X1 -•s/.co mv/G< HOIV/O!



| VJfUpi.i iutii,; ,<»H«)l.i<M 1 id OSt} m v / o î H ijiV/Oţ

cj per ti u A-j A  v Ct-.i.cri I i i o !k > i tm y o ! HOIV/O!

UI penţiu o ile ( .'U.l'-I: ţ i t t im id e  constituitejsmtivit legii r i ? 0 0 0 HOIV/O! HOIV/O!

;:s ţ.lie llu irli cu u .r ir iln ij iilr  datorat;.- J t  •ir.jţajatar >13 37.43 •10.00 4O.C0 27.61 525.00 525.IX) 52.5 00 525.00 2. ! 0 0  00 76.06 074

!> Alte cheltuieli de e x p i r ? . ; : , 115 • ui. U « a  rd. 119 »rd. 1 2 0 - id  13! + rd i l r* 0.88 2.352.00 7,362.00 91.4 31.42 33,949-13 2,265.43 2.269 -••3 2.2 6 V A I \ Î 5 ? S ? 0.45 103,89934
ai Cheltuieli cu maturări >i penalităţi jrrl. i ? ?  * ni. 1231, din cai!!. 1 1 S 0  00 0.00 0.00 11 04 0.00 UCU 1 % 2 C0 000 0 .00 HOIV/OI

- câne bugetul geue.al cciinjlUIJt 116 n w HOIV/O! £OI v/0 1

• ''fine uiţi creditori 117 I i .0-1 00(1 0.00 HOIV/O!

di cheltuieli privirxl activei? frnohili.Mtc cedate 1 1 R 80.340.6! 31,660-00 J  1 .660  IKÎ 0 .39 HOIV/O!

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 0 00 HOIV/O! HOIV/O!

d! alte cheltuieli 120 2.05 0 0 0 0.00 HOIV/OI

e) ch. tu  aimutizaieo m'.obflizăriioi corporale ; i necorporale 12 1 0.88 2,3 5 2 .0c 2,352.00 11.07772 2.269.43
v i - ;

. 2,2G9.4:4 . 2; 2 & A 2 9,077.72 0 .02 12.53H .i2

0
ajustări }i deprecieri pentru pier t in e  de valoare 51 provizioane (1 ti. 123-rd. 
126), din care: 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 o m VDIV/0! HOIV/O!

cheltuieli privind ajustările si piovizioanrle 123 0.00 0 0 0 o.co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a o o HDIV/0! HOIV/O!

n  l) -provizioane privind participarea la profit a selai iuţilor 173 000 m iv / o l JIDIV/OI

f l  2 ) - pr ovlzioane in loRâRna cu conţi aclul de inundat 1 ?-. 000 Ito iv /O l HOIV/O1

(2)
venituri din provizioane 51 ajustări pentru depreciere sau pierderi de 
valoare, din rare: 126 0.00 O.CO 0.00 0.00 OJXI 0.00 0.00 0.00 O M HOIV/O! h o iv / o i

f i  1 ) din anularea orevinoaneior (rd 128 x rd. 129 i rd  1 30), clin care: 177 O.Ofi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 HOIV/O! HOIV/OI

- din pai ticiparea salariaţilor la profit 1?R a o o m v / o ! HOIV/O!

- din deprecierea imobilizărilor cnrooryle ţi a activelor draihi»(«' 179 9.00 i/DIV/0! HOIV/O!

- -/«nituri din alte provizioane 1 5!! a o o HOIV/O! HOIV/O!

?. Cheltuieli financiare (rd. 132 < rd. 135 + <d. 138), din cnie: 131 0.00 3.00 3.00 49 59 uoo 0.00 0.00 0.00 000 o .on HOIV/O!

a) cheltuieli privind dobânzile, din taie: 13? 0.00 11.00 0.00 J .00 0.00 0.00 O.dO 0 00 0.00 m v / o ! HOIV/OI

al) a fur en to creditelor pentru investiţii 139 0.00 HOIV/O! HOIV/OI

a2 S punuu activitatea curentă 134 0.90 m v / o ! KO lV/0!

l ' i Cheltuieli tili-i diferenţe de cui.s valutar din care: I3S 0.00 3.00 3.00 S9.59 0 .0c 0.00 a.oo 0.00 a o o aoo HOIV/O!

t i l l aferente uetiiţe lo i pentru investiţii 1 <6 33X) 3.00 <M 69 0.00 0.00 HOIV/O!

M ) pentru activitatea curentă •37 0.00 m v / o ! HOIV/O!

c) alte chcdtuieli financiare 138 0.00 m v / O ! HOIV/O)

3 Cheltuieli extraordinare 139 O M m v / o ! HOIV/O!

Iii RE2UITATUI BP.’J l  (ptofit/ilcrdero) (rd 1-id. 29! 510 .18.07 5 706.00 5,700.00 2.475 41 -.3934)7 v D l î 7.6.42 26.-1Î ■ m w 0 .1S ■11.18

venituri neimpozabile •41 O.tXl 0.00 <3.00 0.00 0.00 0.0.1 0.00 o.on 0.00 m v / o ! HOIV/O!

cheltuieli nedeductihlle lisr.il i-l? 0.00 0.00 O.CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0‘J o .co m v / o ! HOIV/O!

IV IMPOZIT PE PROFIT 113 -34.89 912.% 913.44 396.07 63.03 0.23 4.23 •1.23 n . n 0 .1S ■ I U  5

OATE DE rUNOAMENTARF
V 1 Venituri totale din exploatare, din caro* |fd. ?) 144 0.00 14,19 7. 00 14.197.00 105,980.73 47,300.00 I6.240.0t' 15,2.40.00 15,240.00 90.020.00 0.88 HOIV/O!

o) ' venituri din Mibv«>n|U v» 145 o.ou 0.00 0 .0L 0.00 o.co 0.00 O.OU 0.00 O.CO m v / i v HOIV/O!

hi - alte venituri care nu se «au in calcul ia dmei ruinai ca piodui tivi tatii mumii. 0.00 HOIV/O1 m v / o \

? ' heltuieli de natură salariată (rd 87) -Sin care- * * j 147 Sl.tX) 800.00 860 GC 609.IX 117.4 73.ee 10 .473.cn 10.47.3 OC 11,473 CO ■11.892.00 6 3 .7 9 9.93

.î) 148 0.00 HUIV/OI HOIV/O!

b) 14" O.CO HOIV/O! HOIV/OI

t ) 150 o .co m v / 0 ! HOiV/0!

3 Cheltuieli cu s.iIumiIc- pd. S8) 151 61.00 800.00 S60.EC 609.CC 9.9C0.1X 9.V0CUH 9,901 ECO 9,?00.« i9 .UH I.CC 64.02 9.96

A l.'r.dt- persona! progne/at la linele: inului - 846.00 816.03. • 816.01 7‘ I.S.fX H»7.(K £27 H 112 z.lif 877.00 027.00 1 .04 0.94

h- - N i. iiv liu :lu salariaţi 153 722.00 790.00 790.CC 742 (X 8?U.0t SiO.l/t 820. Uf 820.00 H20.U) ! . J 2 1.03



( ••i (•iv’.igu! ni.'did tunar p  sil.iual i/_-«. .'spana j dctiannntil ;.'t nara Vie ;.cm un. : i fcfc *i*’ X X .X > 0>.?A 9.7!
0) Ciţi;.;u. mediu .j d .ii pe. sjl.i:i.,t {K*i/pefi-^.nj doteuniiuit pu ba^.i V S Ct» SLWfO! m v /o i

f Prod-ir t./natea munca ..t .«<■(<■>■ valon r- » r  tutal perscnal methu (run « C.C-G i ;  ? / MMI VM.'O 18.09 18.59 1S.S9 3 . l i o jn KDIV/O!
0) Pied.iclivitaten muncii a unităţi valor e<- ;>e total persona! mediu ■ e.ek -let.'. I V OJh} m v /0! KOiv/UI
0 I'lOdjctiviuiea m unciii . unităţi (rciii- pe ietal |u-iMinai mediu (camPatc ISC a x KDIV/OI KDIV/OI

11) Clemen;-» do ea\ ul .it produci ivitâţii muncii in uiuiatt fi;ice din ; are tv.l aoo KDIV/0! m v/o .1
- cantitatea do produse finite fQPFj ICO rîud KOIV/O! KDIV/OI
- preţ mediu îpî P i! G.U0 KDIV/O! m v / o 1.
• valoare*« Qf’l- x p IO' OM m v /o i KCI'J/OI
- pondere in venitun totale de exploatare id. is l)/id. 2 l in 0.00 m v /o ; m v /o i

8 l’iUţl restante tb'l 000 0.00 0.00 0.00 O.CO 0.00 0.00 0 00 0.00 m v /o i m v /o !
Q Creanţe restante, din care: 165 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 m v /o ! KOIV/OI

de la operatori cu capital inlegral/majnrltar de nat ÎGO 0.00 0.00 O.CU 000 0.00 0.00 0.00 O.CO 000 m v /o ; m v / o !
- de !a operatori cu capital privat 16? 0.00 0.00 O.CO 0.00 0.00 O.CO 0.00 0.00 aoo KDIV/0! KDIV/O!
- de la bugetul de stat 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 (100 m v /o ! KDIV/O!

de Io  bugetul local 16') 000 C.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KDIV/0! KDIV/O!
- d e  la alte entităţi I/O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 000 KDIV/0! KDIV/O!

10 Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de 
rambursat) i ? l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 liDIV/0! KDIV/OI
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CO N SILIU L LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI
O p e ra to ru l e co n o m ic  SC SD3 SALUBRITATE SI DF.ZAPEZIRE SRL
S e d iu l/A d re s a  B u cu re ş ti, S e c to r 3 ,CALEA  V ITAN  NR 154-158, PARTER ,B IRO UL NR 2

C o d  u n ic  d e  în re g is t ra re  37804020

G ra d u l d e  re a liza re  a v e n itu r ilo r  to ta le

A N E X A  N r.1 .3
- m ii le i -

N r. crt. Ind icatori
P re ved e r i an M 2

% 4 = 3/2
P revederi an p re c e d e n t (N - l)

% 7 = 6/5

A p ro b a t Realizat Aprobat R ea liza t

0 1 2 3 4 5 6 7

1.
V e n itu r i to ta le  (rd. 1 + rd. 2 + rd. 

3)*), d in  care:
.39.1.90 0.33 0.00 14,197.00 105 ,949.98 7.46

J. V e n itu r i d in  exp loatare*) 544.31 0.00 0 .00 14,197.00 105 ,880 .73 7.46

2 V e n itu r i fin anc ia re 47 .19 0.33 0.01 0.00 69 .25 jJDIV/0!

3 V e n itu r i e x trao rd in a re 0.001 0.00 0.00 0 .00



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI
Operatorul econom ic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL
Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3,CAL£A ViTAN NR 154-158, PARTER,B1R0UL NR 2
Cod unic de înregistrare 37804020

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

ANEXA Nr.1.4
- mii lei -

INDICATORI
Data

finalizării
investiţiei

an precedent 2019 Valoare

Aprobat
Realizat/

Prelim inat
an curent 

2020
an N + 1 an N + 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 
care:

77.037,00 71.011,13 131.945,90 0,00 0,00

1 Surse proprii, din care: 19.579,00 13.553,13 9.525,90 0,00 0,00

a)* amortizare 19.579,00 11:077,72 . 9.077,72

b) - profit 2.475,41 448,18

c) - încasarea din vanzarea unor active
2 Alocaţii de la buget 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00

3 Credite bancare, din care: 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00

a) - interne
b) - externe

4 Alte surse, din care: 57.458,00 57.458,0C 122.420,00 0,00 0,00

- majorarea capital 57.458,00 5 7.458,0C 122.420,00 0,00 0,00
Conform Anexa 1

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 0,00 0,0C 61 .41^ 3 30.706,07 29.306,85

1 Investiţii în curs, din care: 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a 
operatorului economic:

0,00 0,0C 0,00 0,0C 0,00

- Hala statie sortare
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului 
public al statului sau al unităţii administrativ 
teritoriale:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului 
privat al statului sau al unităţii administrativ 
teritoriale:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (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 adm inistrativ 
teritoriale:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: 0,00 0,00 61.412,13 30.706,07 29.306,85
a) pentru bunurile proprietatea privata a 
operatorului economic: 0,00 0,00 61.412,13 30706,07 29306,85

Conform Anexa 1 61.412,13 30.706,07 29.306,85
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) _
- (denumire obiectiv) As>'.

/



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

0,0C o,oc 0,0C 0,0C 0,00

- {denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului 
privat al statului sau al unităţii administrativ 
teritoriale:

0,0G 0,00 o,oc 0,00 0,00

- (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 adm inistrativ 
teritoriale:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale 
existente (modernizări), din care:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a 
operatorului economic:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului 
public al statului sau al unităţii administrativ 
teritoriale:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului 
privat al statului sau al unităţii administrativ 
teritoriale:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (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 adm inistrativ 
teritoriale:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări 
corporale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rambursări de rate aferente creditelor 
pentru investiţii, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) - interne
b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CO NSILIUL LO CAL SECTOR 3 BUCUREŞTI

O p e ra to ru l e co n o m ic  SC SD3 SALUBR ITATE SI DEZAPEZIRE SRL

S e d iu l/A d re s a  Bucu reşti, S e c to r 3 ,CALEA  V ITAN  NR 154-158, PARTER ,B IRO U L NR 2
C o d  un ic  d e  în re g is tra re  37804020

ANEXA Nr.1.5
M ă su r i d e  îm b u n ă tă ţ ire  a re zu lta tu lu i b ru t şi d e  re d u ce re  a p lă ţ ilo r  re stan te

- m ii le i -

N r. ci t. M ăsu r i
T e rm en  de 

rea lizare

An p re ce de n t (N - l) An  cu re n t (N) An N + l An N+7

P re lim in a t/R ea liza t In flu en ţe  (+/-) In fluenţe {+/■■) Influenţe (+/-)

R ezu lta t 

b rut (+/-)

P lă ţi

re s tan te

R ezu lta t

b ru t

P lă ţi

re s tan te

Rezu lta t

b ru t

P lă ţi

re s tan te

Rezultat

brut

P lă ţi
re s tan te

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct. 1 M ăsu r i de îm b u n ă tă ţ ire  a re zu lta tu lu i b ru t ş i de redu ce re  a p lă ţilo r restan te

1 M ăsu ra  1 . . . X X X X X X X X

2 M ăsu ra  2 . . . X X X X X X X X

M ăsura n . . . X X X X X X V/\ X

TOTAL pct. 1 X X ' X X X X X X

Pct. II Cauze ca re  d im in ue ază e fectu l m ă su r ilo r  p revăzu te  la pct. 1
1 Cauza 1 . . . X X X X X X X X

2 Cauza 2  . . . X X X X X X X X

Cauza n . . . X X X X X X X X

TOT AL pct. II X X X X X X X X

Pct. III
TO TAL GENERAL pct. 1 + pct. 

II

,  /
CO N D U CĂTO R U L  CO M PAR TIM EN TU LU I P lNANCIAR-CONLABIL

F "  ' . /
/

L o



ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIŢII - TABEL CU PREŢURI ESTIMATIVE 
rectificare la BVC aprobat prin HCLS3 nr. 88/30.03.2020

Nr.
Crt. DENUMIRE ACHIZIŢII Cantitate U.M.

Preţ unitar 
vechi (HCLS 

88 din 
30.03.2020)

Preţ unitar 
(fără TVA)

Valoare
TVA

Preţ unitar 
(cu TVA)

Preţ total 
(fara TVA)

Preţ total 
(cu TVA)

1 Abrollkipper cu macara 3 buc. 483193.28 1071850.00 203651.50 1,275,502 3,215,550 3,826,505

2
Sistem de vidanjate pe cadru de Hook-lift cu capacitate 
de 8000L compatibil cu autosasiu Iveco tip 
IGI90EL2CA (varianta comerciala 180E)

1 buc. 103,200.00 140650 26723.5 167373.5 140650 167373.5

3 Achiziţionare compresor aer 1 buc. X 90,000.00 17,100.00 107,100.00 90,000.00 107,100.00
4 Achiziţionare miniexcavator 1 buc. X 165,000.00 31,350.00 196.350.00 165,000.00 196,350.00

5
Amenajări spatii de depozitare si birouri, mobilier si 
tafturi hale Splaiul Unirii si consolidare atic rampa 
transfer

1 buc. X 650,000.00 123.50C.00

- ■ - ■ ----

773,500.00

.........

650,000.00 773,500.00

6 Maşina de sertizat 1 buc. X 60,000.00 11,400.00 71,400.00 60,000.00 71,400.00
7 Maşina de debitat 1 buc. X 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 17,850.00
8 Maşina de decojit cabluri 1 buc. X 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 17,850.00

1552779.832 | 4,351,200 5,177,928.00

Diferenţa suplimentare (4.351.200 -1.552.779, 832): 2,798,420

l



SALUBRIlflTE
C  Şl DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158. parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: ,140/9896/21.06.2017
email: saluhritate.sju/ \ a hoo.com email: saluhritates3.runo.sw ymail.com
SECTOR 3

CA BIN ET PRIMAR
... z s f f u t
Data

'7. o f) oQ?e

Către Domnul 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 rectificării planului de investiţii şi a bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii SD3 Salubritate şi 

Deszăpezire S3 S.R.L.

Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană 
juridică română, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158. clădire 
administrativă, biroul nr. 2. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. 
.140/9896/2017. având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 
Bucureşti, reprezentată legal de domnul Mihai Niţu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, înaintăm prezenta:

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

rectificării planului de investiţii şi a bugetului devenituri şi cheltuieli pentru anul 

financiar 2020 al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a 
dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înfiinţarea societăţii SD3 Salubritate şi 
Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei 
societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor 
actului constitutiv constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societăţii art. 12, pct. 12.1 literele h) şi m) : ,,Potrivit 
prevederilor Legii Societăţilor, Asociatul Unic are aceleaşi atribuţii ca Adunarea Generală a 
Asociaţilor şi are următoarele atribuţii principale: h) aprobă programul de activitate şi 
bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi 
stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii): m) hotărăşte asupra 
investiţiilor importante ale Societăţii care depăşesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA

Pag 1 din 3



>i>, SALUBRI f/s r t  
«■ ''şi DESZAPFZIRE S3

Sediul Social: C alea Vitan. nr. 154-158. parter, birou nr. 2, sector 3. Bucureşti
(  M U .: R O  3 7 8 0 4 0 2 0
e m a il: salttl)ritate.s3Y/ v a lio o .co m

R e g . C o rn : .140/9896/21.06.2017  
e m a il: .sa lubriliite .s3.runo.sw  a m a il.c o m

pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an. clacă astfel ele investiţii 
nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

In prezent, societatea îşi desfăşoară activitatea conform Bugetului de venituri şi 
cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 88 din data de 30.03.2020.

Prin ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcţionare, inclusiv 
ale unei societăţi comerciale private, dar care este finanţata in totalitate de către o autoritate 
publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat 
funcţionează. în mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativa 
teritoriala care a dispus înfiinţarea acesteia.

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care îşi desfăşoară activitatea 
in baza prevederilor Ordonanţei nr. 26/2013. Astfel, activitatea societăţii se desfăşoară conform 
unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 
Bucureşti.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activităţi:
1. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
2. operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare;
3. sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare:
4. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
5. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ;
6. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
7. administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare;
8. depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
9. colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de 

la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);

Luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru 
crearea premiselor administrative, care să ducă la creşterea eficienţei societăţii SD3 Salubritate 
şi Deszăpezire S3 S.R.L., dat fiind faptul că întreprinderile publice şi societăţile comerciale la 
care statul deţine participaţiuni integrale sau parţiale reprezintă un segment important al 
economici naţionale şi în consecinţă funcţionarea acestora are o influenţă determinantă asupra 
stabilităţii ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a 
întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea 
bugetului de stat, în considerarea faptului că eficienţa unor operatori economici depinde în mod 
determinant de performanţa managementului acestuia în corecta implementare.
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SALlIBRIIflTt 
Şl DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: (  alea Vitan. nr . 154-158. parter, hirou nr. 2, sector 3, Hucuiesti
C .U .I .: RO 37804020 Re». Com: J40/9896/21.06.2017
email: saluhritate.s3:u \ ahoo.com email: saliibritates3.rtitiosw «m ail.eoni

In funcţionarea societăţii a mecanismelor de management şi bună administrare, 
societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL. trebuie să fie în mod constant orientată 
asupra asigurării competitivităţii, eficienţei, profitabilităţii şi generării de valoare pe termen 
lung. fiind preocupată permanent atât de evitarea şi minimizarea pierderilor operaţionale cât şi 
de creşterea calităţii serviciilor oferite şi diversificarea activităţilor desfăşurate. în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

In susţinerea celor de mai sus. rectificarea planului de investiţii şi a Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 cuprinde următoarele modificări:

- rectificarea programului de investiţii pentru anul 2020 în valoare totală de 58.613,70 
mii lei cu suma de 2798.4^ mii lei, suma totală devenind 61.412,13 mii lei. necesară pentru:

- achiziţionare compresor aer;
- achiziţionare miniexcavator;
- achiziţionare maşină de sertizat;
- achiziţionare maşină de debitat;
- achiziţionare maşină de decojit cabluri;
- amenajare spaţii de depozitare şi birouri, mobilier şi rafturi pentru halele situate în 

Splaiul Unirii, consolidare atic rampă de transfer;
- modificare costuri achiziţie abrollkipper cu macara;
- modificare costuri achiziţie sistem de vidanjare pe cadru de Hook-Lift:

La prezenta adresă anexăm:
- Anexa 1 -  Programul de investiţii rectificat pentru anul 2020

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 18/27.04.2020 privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2020

- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 19/27.04.2020 privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii pe anul 2020 
Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
-  rectificare
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 -  Anexele 1-5

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu 
Local prin care să se aprobe rectificarea planului de investiţii şi a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Cu consideraţie,

Preşedinte C.A. 

Mihai Niţu,
/ /  V.

SD3 Salubritate şi ̂ Deszăpezire S3 S .R .L
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SALUBRITATE 
Şl DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3,
Bucureşti

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 18/27.04.2020

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. J40/9896/2017, 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:

1. Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abţinere(D-l Ciobîcă Marius Daniel) şi niciun vot împotrivă, din
totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA (Consiliu 
Local Sector 3) in vederea Rectificării Planului de Investii si a Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli pe anul 2020 in vederea achiziţionării:

-1 compresor aer -  in valoare de 90.000 lei far a TVA

-1-miniexcavator— in valoare de 165.000 lei fara TVA

Modificarea preţului de achiziţie la următoarele utilaje :

-Abrollkipper cu macara SH de la preţul de 483.193.28 lei la 1.071.850 lei fara TVA pentru 

utilaj nou.

-Sistem de vidanjare pe cadru de hooklift de la preţul de 103.200 lei la 140.650 lei fara TVA

-Amenajări spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Spliul Unirii si consolidare 
atic rampa transfer in valoare de 650.000 lei fara TVA

-Achiziţionarea a 3 maşini de:

-ser tiz at in valoare de 60.000 lei fara TVA

-debitai in valoare de 15.000 lei fara TVA

-decojit cabluri in valoare de 15.000 lei fara TVA

Preşedinte C.A.



SALUBRITATE 
Şl DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3,
Bucureşti

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 19/27.04.2020

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. J40/9896/2017, 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:

Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abţinere(D-l Ciobîcă Marius Daniel) şi niciun vot împotrivă, din totalul 
de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA (Consiliu Local Sector 
3) in vederea Rectificării Planului de Investii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 in 

vederea achiziţionării:

1. -Amenajări spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Spliul Unirii si 

consolidare atic rampa transfer in valoare de 650.000 lei fara TVA

2. -Achiziţionarea a 3 maşini de:

-sertizat in valoare de 60.000 lei fara TVA

-debitat in valoare de 15.000 lei fara TVA 

-decojit cabluri in valoare de 15.000 lei fara TVA

Preşedinte C.A.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI

PE ANUL 2020 - RECTIFICARE

Proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli (,.BVC”) al SD 3 SALUBRITATE Şl 

DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. rectificat pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile OG 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 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. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2018, şi a OMFP 3145/2017 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia.

Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli presupune următoarele ajustări:

• La capitolul ‘‘Investiţii” prin suplimentarea sumei de 58.613.70 mii lei cu suma de

2798.4^ mii lei, necesară pentru:

- achiziţionare compresor aer;

- achiziţionare miniexcavator;

- amenajare spaţii de depozitare şi birouri, mobilier şi rafturi pentru halele situate în

Splaiul Unirii, modernizare rampă de transfer:

- achiziţionare maşină de sertizat;

- achiziţionare maşină de debitat;

- achiziţionare maşină de decojit cabluri;

- modificare costuri achiziţie abrollkipper cu macara;

- modificare costuri achiziţie sistem de vidanjare pe cadru de Hook-Lift;

mailto:salubritate.s3@vahoo.com
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Vă prezentăm ataşat BVC rectificat la 2020, pentru capitolele de venituri şi cheltuieli, 

inclusiv anexa 4 -  pentru activitatea de investiţii rectificată potrivit notei de fundamentare.

Luând în considerare cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a 

şedinţei Consiliului Local Sector 3 Bucureşti a proiectului de Hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, astfel cum este anexat prezentei, în vederea 

analizării şi înaintării spre aprobare.

Niţu Mihai,

Preşedinte C.A.
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E-MAIL guvernant3corpor3tiva@primarie3 ro 
Str. Intrarea Odobeşti nr 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 
SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL pentrul anul financiar 2020 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 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 U E  2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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