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AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

  societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. pentru anul 2022 

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii 

aprilie 2022, având în vedere: 

 Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13655/20.04.2022 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 

 Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;   

 Prevederile O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetareprivind 

unele măsuri fiscal-bugetare; 

  Prevederile H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată;  

 Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum 

şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ 



Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2020, adoptă următoarea   

 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societății Servicii Publice 

Municipale Târgoviște S.R.L., pentru anul 2022, conform anexelor 1-5 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă societatea 

Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L., Direcţia Economică şi pentru 

comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                                INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost 
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raport de specialitate 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

AL  BUGETULUI  DE  VENITURI  SI  CHELTUIELI  
PE ANUL 2022 

 

                SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. este persoană juridică 

română, înfiinţată prin HCL Targoviste  nr. 117/30.03.2018 si functioneaza în temeiul 
prevederilor  legislatiei în vigoare : 

 

                  -Legea  nr. 31/1990 a societatilor; 

                  -Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; 

              -Legea nr. 92/2007 a   serviciilor  de  transport  public  local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

                  Prin  HCL  nr. 117/30.03.2018,  obiectul  principal de activitate al societății  este în 

conformitate cu   COD CAEN 4321 – LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE  și în secundar  are  ca  și  

activitate COD CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători, activități 

executate   de  la  infiintare .                 

                      Elaborarea  Bugetului   de  Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022  de catre SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. este intocmit in baza anexelor și” instrucțiunilor de 

intocmire a documentului - Anexa nr. 6- a Ordinului nr.3818/30.12.2019 , privind aprobarea 

formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a 

acestuia” cât și în conformitate cu Legea nr. 317/2021- Legea Bugetului pentru anul 2022, art. 48 alin  

1- 9 coroborata  cu  O.G. 26/2013-art. 9.     

                      Aprobarea  bugetului  de  venituri si  cheltuieli  va   asigura  indeplinirea 

obiectului de activitate al societatii, în  condiții de  continuitate a activitatii  , cu respectarea  

legislatiei  în  vigoare.  
                   Bugetul   de Venituri  si Cheltuieli  pe anul 2022 asigura  echilibrul  financiar intern, 

desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: 

- functia de continuitate; 

- functia de previziune;                                                                  

- functia de control a executiei financiare; 

- functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.  

                          Bugetul   de   Venituri    și   Cheltuieli   pentru   anul  2022   a    fost    supus    analizei 

controlului financiar de gestiune conform Hotararii  Guvernului nr.1151/2012, întocmindu-se  P.V. nr. 

1380/13.04.2022 privind modul de organizare si exercitare a controlului de gestiune la nivelul 

entitatilor publice. 

                          În   elaborarea    Bugetului   de  Venituri  și   Cheltuieli     al      anului   2022  s-a tinut 

cont de asemenea de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:  

 



- Legea  nr.  227/2015- R  privind Codul Fiscal; 

- O.U.G. nr. 79/2017-completare a Codului Fiscal  și  O.U.G. 3/2018- măsuri financiar bugetare; 

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;                                                                                            
- Ordonanta 26/21.08.2013   privind   intarirea disciplinei  financiare la   nivelul  unor  operatori       

economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau 

detin direct ori indirect o participatie majoritara - art. 9 alin. 1 unde se prevede ca: 

- La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se 

limita la acestea, următoarele:  

a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ - teritoriale privind 

îmbunătăţirea performanţelor economico - financiare ale operatorilor economici; 

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; 

c) 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, stabilite în corelaţie cu 

strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de 

management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;                            

d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe 

baza posibilităţilor reale de plată a acestora;                             

e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora; 

f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante. ;                                                                                                                                            

- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 cu nr. 317/2021- art. 48 alin 1-9 

- Hotărârea de Guvern  nr. 1071/ 04.10.2021 pentru  stabilirea  salariului  de baza minim brut pe 

tara,  garantat  în  plata-art. 1. - Incepând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi 

alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 

ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră , scrie în document.                                                           

                        Bugetul  de  venituri    și  cheltuieli  pe   anul  2022  este  structurat   având    la baza 

contractele in vigoare de  delegare  a gestiunii încheiate cu  Primaria  Municipiului  Targoviste,  

pentru  cele  doua  activități  desfășurate,  iluminat  public  și  transport  public local de persoane in 

Municipiul Targoviste, precum si contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

persoane in interiorul ADI CIVITAS. Veniturile  și  implicit  cheltuielile prognozate  în  prezentul  B.V.C. 

au  la  baza  și o  actualizare-  majorare a  tarifelor  practicate la  transportul  public  de  călători,  

partea  de  exterior  trasee, tinand cont de  majorarile  salariale  de  la  01.01.2022, la carburanti  și  

lubrifianti  și  în  general  la  toate  elementele de  cost  aflate  în  structura  lor. 

                          De  asemenea  la  baza  structurarii  pe  indicatori  a  B.V.C-ului  s-a  luat  în  calcul  ca  

și  baza  de  lucru,  elementele  de  calcul  realizate  și  finalizate  în  situația  economica  a  societății  

la  trimestrul  I  al  anului  în  curs,  cu  prognozarile  de  majorari  pe  parcursul  anului. 

                            Precizam  ca  sunt   elemente  de    calcul   în  structura   B.V.C.ului   pentru   anul 2022 

a      caror  majorare  procentuala  este  calculata  pur  și  simplu  aritmetic,  termenul  de  comparație  

cu  perioade precedente-  an  2021 din  A. 2, fiind irelevant.                         

                          Totodata   ținem   sa  mentionam  ca    trimestrul  I  al  anului  2022,  este  prezentat  în  

structura  indicatorilor ,  la  venituri  dar  și  la  cheltuieli  ,  având  la  baza   sumele  deja  inregistrate  

în  evidenta  contabila -realizari  . 

                          Prezentam   după   cum  urmeaza  elementele  de  venituri  și  cheltuieli, prognozate în 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 astfel:                                                                                           

 

I. Venituri totale estimate a fi realizate in anul 2022 sunt in valoare de 16.944,050 mii lei, o 



creștere fata de prognozatul  anului anterior de 116,262%.  Prognozarea  este majorata având 

la baza o  marire de tarife  pentru transportul public  de calatori-  trasee din   afara  

Municipiului  Targoviste,  acolo  unde  sunt emise  licente de traseu conform contractului  de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane in interiorul ADI Civitas. 

Facem  mentiunea ca tarifele  aplicate inclusiv  luna  martie 2022  nu  sunt  actualizate  din  

luna  mai 2018, de la  infiintarea societății și preluarea mijloacelor de transport, a treseelor de 

la A.I.T.T. S.R.L.   
2.Veniturile din exploatare sunt prognozate la  suma de 16.941,050 mii lei , majorate  cu 116,266 .% 

fata de prognozat   an 2021 reprezentarea lor  fiind urmatoarea:  

                          2.1-venituri  din   servicii    prestate   prin   cele     doua   activitati , iluminat   public și  

transport public local de persoane in Municipiul Targoviste  și transport  public  local de  persoane in 

interiorul ADI Civitas,  valoarea fiind de 11.991,150 mii lei – majorare de  118,49 %  ,creștere data de  

productivitatea muncii  prognozata cu  majorare  de  18% și din  tarifele  practicate  ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      2.2-venituri   din   subventii și transferuri de exploatare , în   suma    prognozata  de 

3.700,00 mii   lei  și  din  redevente,  chirii  și  alte  venituri  ,in  valoare  de  1.189,90 mii lei, reprezinta 

suma  acordata  ca  urmare  a  diferentelor  de  cost - venituri-cheltuieli-  la  transportul interior  de  

calatori  în  conformitate  cu  contractul  de  delegare  de  gestiune. Suma  este  acordata  anual  după  

întocmirea și aprobarea situatiilor  financiare  . Pentru serviciile  prestate  de  societate  a  caror  plata  

nu  este  efcetuata  în  termenul  de  scadenta  au  fost  prognozate  accesorii în  conformitate  cu  

contractele,  comenzile  existente,  funcție  de  moment,  de  valorile  inregistrate. 

3.Veniturile financiare pentru anul 2022 au fost prognozate la valoarea de  3,00 mii lei, la  aceiași  

valoare ca  și  cea  prognozata  anterior  pentru  anul 2021. 

 

II. Cheltuieli totale prevazute pentru anul 2022 insumeaza valoarea de  16.910,213 mii lei, 

fiind majorate fata de prevederi  în  an  precedent  - 2021 – procentual cu  116,993 % . 

Cheltuielile totale  propuse au  procentual  aceiași  majorare  fata  de  an  precedent,  ca  și  

veniturile  totale  propuse urmând ca  respectarea regulilor  contabile și  legislatia  în  vigoare,  

adică determinarea  indicatorilor „ venituri totale  „  și  „cheltuieli totale „ sa fie  aproximativ 

identice ca și prognozare procentuala.   Exista  capitole  de  cheltuieli ,  în  interiorul  

bugetului care  depășesc coeficientul  de  creștere  al  cheltuielilor  totale, compensate  cu  

altele  reduse,  sub  acesta,   explicate  la  analiza  fiecarui  indicator. 

                                                                                                                      
Analiza in structura a cheltuielilor totale prezinta urmatoarele aspecte:  

 

        2.Cheltuielile de exploatare sunt estimate in suma de 16.906,213 mii lei, reprezentand cheltuieli 

destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii optime a serviciilor efectuate pentru  iluminatul 

public  și  transportul  public local de persoane în Municipiul  Targoviste  și  transportul public local de 

persoane in interiorul ADI Civitas, prioritar,  dar  sunt  și  cheltuielile  auxiliare  și  generale  care  

implicit  conduc  spre  buna funcționare a  serviciilor  prestate  prin cele doua  activitati și  a  

societății,  în  general. 

Principalele categorii de cheltuieli sunt:  
 

                           2.1-cheltuieli  cu bunurile și  serviciile, privind stocurile , servicii executate 

de terti care au fost prognozate la suma de 5.889,141 mii lei  procent  majorare  de  118,85%  

si cuprind:  

an  precedent  de 138,93 % cuprind cheltuieli privind  materiile prime ,  ce  sunt  estimate  la  

valoarea de    166,172.mii lei,  majorare  de 115,397.% %  fata  de  prevederea anului precedent . A  

fost  acordat  un  coeficient mare  de  majorare  pe  baza  analizei  din  aceste 3 luni ale  anului  2022,  



ca  și  evoluție  al  preturilor și un volum majorat al achizitiilor ce urmeaza a fi efectuate,. Aici  mai  

sunt  cuprinse  și  cheltuielile cu  materialele  consumabile,  estimate la  valoarea  de 4.540,640 mii 

lei,  procentual majorate  fata  de  an 2021  de 142,563 %. Majorarea  la acest  indicator  o  au 

cheltuielile cu piesele de schimb 102,595%,  chiar   dacă  în  cifra  absolută  valoarea  prognozata în an 

2022 a acestora  nu  este foarte  mare,  adica  de  189,800 mii lei   . S-a  avut  în  vedere  faptul  ca  

piesele  de  schimb  pentru  autobuzele  și  microbuzele  din  dotare  ,  preluate  prin  contractul  de  

achiziție  în  anul 2018,  au  vechime  peste  durata  normata  și  sunt  folosite  în  regim  de  „turnus”  

în  cele  12-14  ore  zilnic  de  luni  pana  duminica,  au  deja fata de  anul  precedent  cresteri  

considerabile  iar  în  anul  curent pentru început , pana la noi achizitii vor  fi  folosite cele cu un  

numar  mare  de ore de   funcționare.                                                                                                          

Consumul  de  carburant  prognozat  cu  majorare  de 145,028% fata  de  prognoza din  anul 2021 a  

avut în  vedere  creșterea accelerata  din  ultima  perioada la pretul  de la pompa , la benzina – 

ianuarie 2022 fata de martie 2022,  începând  anul  cu  5,14 lei/litru  iar la jumătatea  lunii martie  s-a  

ajuns  la 7,99 lei/litru. Același lucru , majorare  de 137,91,  adică  de  la  prețul  de 6,04 lei  la  01 

ianuarie 2022,  pana  la 8,33 , aprilie 2022 a  avut  loc  și  la  motorina , element principal   în  

funcționarea  mijloacelor  de  transport  pentru  realizarea obiectivului   de  activitate . 

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar au fost prognozate in suma de 

147,728 mii lei, valoare redusa  fata de  anul 2021. Acest indicator cuprinde c/val. obiectelor de 

inventar, echipamentului  de  lucru  și  protecție, ce trebuie achizitionat, în  vederea  respectarii    

C.C.M. societate  înregistrat la ITM Dambovita sub nr 35/18,09,2020 cu valabilitate pana la 

31,05,2022. 

cheltuielile cu energia si apa sunt prognozate la 112,100 mii lei, majorare valorica la nivelul  de   

118.%  fata de precedent unde suma prognozata este de 95,00 mii lei și tinand contde majorarile 

procentuale  ale  ultimei  perioade 

▪cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de  480,458 mii lei, micsorare 

prognozata  fata de  an precedent   când valoarea a fost de 507,00 mii lei, procentual fiind 94,765 % 

,departajare fiind  în  cadrul  elementului  indicatorului  cu majorare  sau  diminuare. 

                       -cheltuieli cu intretinerea si reparatiile precum și  cele  cu  asigurarile dau valori mărite 

acestui  indicator. Cheltuielile  cu  reparatiile  sunt prognozate în cifra absolută de 25,640 mii lei,  

procentual  150,824 %   iar asigurarile au valoare prezumata de 342,818 mii lei cu un procent de 

majorare de 103,884% . 

         

                        -cheltuielile  cu   colaboratorii și alte cheltuieli executate cu tertii  sunt cele care trebuie  

efectuate  în  mod  „ obligatoriu” pentru  buna  funcționare  a  societății.  Este vorba de contractul 

încheiat pentru  SSM,  societatea nu  dispune  de  un  salariat  cu  specialitate  în  domeniu.  

 

                       2.2-cheltuieli  cu impozite,  taxe  și   varsaminte  asimilate, prognozate la o valoare de 

915,398 mii lei, adică o creștere/ micsorare de 484%, ponderea fiind data de  cheltuielile  cu  

redeventa pentru mijloacele auto proprietate  a  actionarului unic. Prognozarea  anterioara  fiind  

efectuata prin împărțirea  valorica intre  doi indicatori,  adică  și  la  cel  de  chirii.  

 

                           2.3-cheltuielile   privind   personalul,  în   valoare     totala estimata de  9.396,664 mii 

lei, adică o propunere majorata cu 107,636 % fata de  an  precedent . Cheltuielile includ urmatoarele 

elemente de calcul, justificate după cum urmeaza:  

-salarii brute in   valoare de  7.444,00. mii  lei cu  un prognozat  marit de  124,067 %   acesta fiind  

format  din  salariul  de  baza ,  cel  inregistrat de fiecare  Contract  Individual  de  Munca,  prin 

incadrarea  fiecarei funcții  de baza la care  se  adauga  sporurile  obligatorii  prevazute  tot de acest  

document sau de  cele  prevazute  expres  de  legislatia  în  vigoare. 



Prezentam  ca  valoarea  aceasta de  7.444,00 mii lei  este  data pornind  de  la  salariul  minim  

garantat  în  plata  în conformitate cu H.G. nr. 1071/2021 și  tinand  cont  de  Legea  Bugetului de Stat  

pentru  anul  2022  cu  nr. 317/2021,  coroborata cu  OG 26/2013 care obliga  incadrarea în  limita  

admisa pentru câștigul mediu brut lunar pe  salariat.  

Societatea inregistreaza, achita și  implicit  s-a  făcut  preliminat  pentru  sporurile acordate  după  

CCM  societate,  în  valoare  de 679,012  mii lei,  cum  ar  fi  pentru  orele  suplimentare  ce  nu  pot  fi  

acordate  cu  libere  conform  Codului  Muncii,  spor  de  gestiune,  pentru  mașini  articulate,  etc. 

Redam după cum urmează art. 48 din   Legea Bugetului de Stat  nr. 317/2021 și explicam în 

conformitate cu alin 2 al aceluias articol , mai jos modul de calcul : 

 - (1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. 

(3) din Ordonanţa Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 

47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, 

majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi 

cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:  

a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 

indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022; 

b) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate 

majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli 

de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 

reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creşterea numărului 

de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute 

prin acte normative; 

d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 

determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creşteri salariale şi bonusuri 

prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti şi/sau de creşterea 

numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii 

activităţii prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti.  

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate distinct în anexele de 

fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 

(3) Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în 

limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a 

acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate 

în unităţi valorice sau fizice, după caz. 

(4) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la 

alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia nu se iau în calcul 

următoarele cheltuieli:  
a) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 

indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022; 

b) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate 

majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli 

de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021; 

c) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 

reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creşterea numărului 

de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute 



prin acte normative.  
 

Coeficientul  de majorare  la  nivel  de cheltuieli  cu  personalul de 107,636.%, mai mare  decât  cel  

preliminat pentru anul 2021  și  este  dat și  de inregistrarea  la  acest  capitol  a  bonusurilor  

acordate. 

Tichetele  de  masa, au prevedere la  același  nivel  ca  și  în  an  precedent,  fiind  aproximate  același  

numar  de  zile  lucrate  iar  valoarea  aceiași. 

Au  fost  prevazute  tot  la  cheltuielile  acestui  capitol  tichetele de vacanța  pentru întreg  personalul 

,  la  valoarea  legala  și  funcție  de  numar  de  personal incadrat, cheltuiala  care  în  an  2021  nu  a  

fost  prognozata,  legislatia  în  vigoare  nepermitand  acordarea  lor. 

La  capitolul  bonusuri  mai  sunt  prevazute  și  alte  cheltuieli  în  conformitate  cu prevederile  CCM 

înregistrat la nivel de societate ,  cum  ar  fi  ajutoare  materiale,  ajutoare  pentru  diferite  

evenimente  aparute  în viața salariatilor  etc. 

În  capitolul de Cheltuieli cu Personalul  apare  ca  și  prevedere Cheltuiala aferenta  Contractului de 

Mandat și a altor organe  de  conducere și  control, care apare  ca și   majorare  fata de prevederile 

anului 2021  deoarece  începând  cu anul 2022  a  fost  făcută  o  astfel  de  incadrare  a  directorului  

general  al  societății.  Contractul  de  mandat  nr. 47622/21.12.2021 a  fost  atribuit  în  conditiile  

legii,  prin  HCL  Targoviste cu nr.393/16.12.2021 

Având  la  baza  cheltuielile  salariale  ,  funcție  de  acestea  apar  contributiile  obligatorii datorate  

de  angajator,  stabilite  în  limita  și  prevederile  legale. La  acest  moment  pentru  salariul  brut  

societatea plătește  numai  Contributia  Asiguratorie pentru  Munca, în  procent  de  2,25%. 

                    

                      2.4-alte cheltuieli de exploatare sunt prognozate in suma de 

705,010 mii lei , în procent de  128,651 % fata de precedent ,din care cheltuielile  

cu  amortizarea  mijloacelor  fixe  este de 517,540 mii lei,  majorate  fata de an 

precedent . Societatea, fata de   anii  precedenti când nu a realizat planurile de 

investitii  și-a  propus  ca în a 2022 sa  îndeplinească  Planul  de  Investitii  

propus prin Anexa nr. 4 a B.V.C-ului supus aprobarii în  intregimea sa , astfel  

încât sa aducă  un plusvaloare  prestarii  serviciilor,  ca  și  condiții  de  calitate 

și  confort  pentru  cetateni.  

Valoarea mărita  pentru  acest capitol  este  data și  de  faptul  ca   au   fost  

prognozate  sume reprezentând cheltuieli  de  majorari – dobanzi/penalitati- 

către  Bugetul  de  Stat  și  cel  al  Asigurarilor  Sociale . Ne  referim  la  faptul  

ca  societatea  la  momentul  supunerii  spre  aprobare  a  B.V.C-ului  pentru  

anul  2022,  a efectuat  o  evaluare  a  mijloacelor  de  transport achizitionate de 

la fostul operator de transport, AITT SRL,  în  vederea  intocmirii unei  esalonari  

cu  DGFP-  ANAF  Dambovita,  pentru  achitarea  esalonata  a  debitelor  

restante,  intr-o  perioada  de  5  ani,  alături  de  obligatiile  lunare. 
3. Cheltuielile financiare    sunt prognozate  la  valoarea de 4,00 mii lei, la aceiași valoare  ca  și  în  an  

precedent. 

 

III. Rezultatul brut preconizat de societate este de 33,837 mii lei, la un nivel  procentual  de  28,197 

%  fata de   prevederile  la anul  2021, constatand  ca  realizarea  acestuia  nu a fost posibila. Explicam  

la prezentarea  pe  indicatori  ca  exista o  diferența  în  prognoza  pe  capitole  de  venituri  și  

cheltuieli, nerespectand  în  totalitate  prevederile  OG 26/2013,  dar  reglarea  acestora  ne  

propunem sa o realizam  în  executia  bugetara  sau  la  rectificarea  documentului. 

 



                    Rezultatul  reprezintă  pentru societate și  o  sursa   pentru  investitii,  coroborata  cu  

lichiditatile  existente.  Fata  de  rezultatul  mentionat societatea  prevede  un  impozit  pe  profit  

aferent  în  suma  de 23,00 mii lei,  tinand  cont  de prevederile  legale  la  calcul acestuia,  adică  Lg. 

227/2015, inregistrand  atât  cheltuieli  nedeductibile  fiscal ( estimate ) in suma de 109,919 mii lei,  în  

principal  din  accesoriile  inregistrate  pentru  datoria  către  ANAF,  prinse  și  în  cuprinsul  BVC-ului   

la capitolul  de  „ alte  cheltuieli”  și din cheltuielile cu  deductibilitate  limitata . 

                                                                                                                                     

             SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL isi propune pentru anul 2022:  

 

realizarea unui profit brut de  33,837 mii lei , rezultat prevăzut obligatoriu  în cazul societatilor 

comerciale prin legea  bugetului anuala care prevede maximizarea profitului, a restului indicatorilor 

aflati în directa corelatie cu acesta  . Ne referim în principal la indicatorul de cheltuiala salariala ( 

obligatoriu de majorat – H.G.1071/2021 ) și implicit la cel de  productivitate a muncii, ce tine de 

veniturile realizate , cu care merge concomitent, acesta din urma dând în principal factorul de 

creștere; 

                                             

achitarea obligatiilor catre furnizori în termenul stabilit prin contractele de achizitii intocmite; 

 

asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii; 

 

asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului si bugetul 

local;                                                                                                                                            

 

 realizarea productivitatii muncii pe total personal;  

 

 cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale-maximul fiind cel asumat  și  respectat , repartizat in 

anexa la Contractul  de  Mandat. 

 

respectarea politicii salariale a guvernului;  

 

alocarea unor sume importante de bani din surse proprii, încasările periodice a creantelor,   

pentru investitii in anul 2022, așa cum au fost prevazute și în Anexa nr. 4 a B.V.C-ului.  SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.  isi propune pentru anul 2022 un plan de  investitii in 

suma de 50,00 mii lei.  Investitia  propusa spre realizare este  data de un  Echipament Stație  I.T.P 

integrala  ca  și  echipament                   

                          Urmare  legislatiei   mentionate -  OMFP    nr.  3818 /  2019,   a   motivatiilor  

prezentate   mai  sus  și având în vedere instrucțiunile de intocmire , în conformitate cu Anexa nr. 6 a 

aceluiasi ordin, a   fost    elaborat   Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, format din  5 

anexe, numărul 1-5, prezentate ca și atasament al raportului (fundamentare ) de specialitate , 

documente  pe care le  supunem atentiei dumneavoastră spre analiza și  aprobare.                

                                                                                                                               

      SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL     PRIMARIA  MUN. TARGOVISTE, 

                                DIRECTOR,                                                                 VICEPRIMAR, 

                             ing  Ionut  OPREA                                                  jr. Catalin  RADULESCU 

 

   DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE,                  DIRECTOR ECONOMIC         

                          ec.Elena  NASTASIA                                      ec.  Silviana Ecaterina  MARIN    


