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HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ÂÂ  RR  EE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  rreeccttiiffiiccaatt  ppee  aannuull  22001144    

ppeennttrruu  SS..CC..  BBrraazzii  IInndduussttrriiaall  PPaarrcc  SS..AA..    

                                                  

  

Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 

22.537 / 11.12.2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  

vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  rreeccttiiffiiccaatt  ppee  aannuull  22001144  ppeennttrruu  SS..CC..  BBrraazzii  IInndduussttrriiaall  PPaarrcc  SS..AA..  ;;  

-Prevederile  art.111, alin.(2), lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 2 lit. d) din  Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.73/2008; 

         -Prevederile Ordonanţei 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; 

    -Prevederile Ordinului nr.2.032/2013 al Ministerului Finanţelor Publice privind 

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia; 

         -Prevederile din Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,  

        În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

            Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:   

                                                                                                          

Art.1 Se aapprroobbaa  bbuuggeettuull  ddee  vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  rreeccttiiffiiccaatt  ppee  aannuull  22001144  ppeennttrruu  

SS..CC..  BBrraazzii  IInndduussttrriiaall  PPaarrcc  SS..AA..  , conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre;  

Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce prezenta 

hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

           P R E Ş E D I N T E, 

               Mircea Cosma 

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                               Mihail Pavel 

 

Ploieşti 15 dec 2014 

Nr.189 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 
 Prin Hotărârea nr.20/21.03.2014 a Consiliului Judeţean Prahova a fost aprobat bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014 pentru SS..CC..  BBrraazzii  IInndduussttrriiaall  PPaarrcc  SS..AA..  
 Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost fundamentat şi întocmit astfel încât să asigure resursele necesare 

desfăşurării activităţii curente. 

 Modificările au apărut la următoarele capitole: 
1. Venituri din prestări servicii – utilităţi – din cauza consumului mic de utilitati al agentilor economici 

care isi desfasoara activitatea in parcul industrial (2 mari consumatori de gaze naturale si energie 

electrica), s-a realizat o scadere a acestor venituri. 

2. Venituri financiare -diferenta in minus de 28,74 mii lei   a rezultat datorita  popririi pe conturile 
bancare dispusa de executor judecatoresc Galea si asociatii in dosarul cu SC DALEX MONTAJ.  

3. Cheltuieli cu alte materiale consumabile obiecte de inventar - diferenta in plus in suma de 20,33 mii 

lei reperezinta cheltuieli neprevazute( sigurante tablou comanda, echipament de lucru si alte obiecte de 
inventar) 

4. Cheltuielile cu salariile personalului -  diferenta in plus la cheltuiala in suma de 58,03 mii lei se 

datoreaza salariilor compensatorii pentru concedierile individuale, cresterea unor salarii prin schimbarea 
incadrarii. 

5. Cheltuieli de protocol – diferenta in plus de 0,18 mii lei se datoreaza unor cheltuieli de protocol 

neprevazute. 

6. Cheltuieli cu prestări servicii - diferenta in plus în suma de 41,04 mii lei rezulta din contractul cu 
firma de paza 

7. Cheltuieli cu onorariu Cabinet avocatură - diferenta in plus de 84,41 mii lei este din reprezentarea 

acestuia in dosarul  S.C DALEX MONTAJ SRL si din onorariu de succes pentru Casa de Avocatură 
Cabinet avocat Iliescu Ioan Cosmin pentru banii recuperati de la Primaria Secaria. 

8. Cheltuieli cu energia electrică + gazele naturale + apă - diferenta in plus de 138,681 mii lei 

reprezinta consum  de utilitati, aferent firmelor care isi desfasoara activitatea in parc. 

9. Cheltuieli cu impozite si taxe locale Diferenta in plus in suma de 39,38 mii lei rezulta din impozitul pe 
constructii speciale stabilit la inceputul anului 2014. 

10. Alte cheltuieli sociale + concedii medicale -.Diferenta in plus in suma de 6,30 mii lei din concedii 

medicale suportate de societate si indemnizatia de materintate. 

Având în vedere aceste  elemente de buget rezultatul brut total arată o pierdere de 859,79 mii lei 

 Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.     

   
 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                          

Mircea Cosma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Patrimoniu 

Nr. 22.537 / 11.12.2014 

 

RAPORT 

 

 Conducerea executivă a SS..CC..  BBrraazzii  IInndduussttrriiaall  PPaarrcc  SS..AA. a înaintat Consiliului Judeţean Prahova 

propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014. 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost fundamentat şi întocmit astfel încât să asigure resursele necesare 

desfăşurării activităţii curente. 

 Modificările au apărut la următoarele capitole: 
- Venituri din prestări servicii – utilităţi: la acest punct s-au avut în vedere veniturile rezultate din 

utilităţi pentru agenţii economici care functioneaza in cadrul Parcului, la nivelul consumurilor din anul 

anterior. Datorita consumului mic de utilitati al agentilor economici care isi desfasoara activitatea 

in parcul industrial (2 mari consumatori de gaze naturale si energie electrica), s-a realizat o 

scadere a acestor venituri. 

- Venituri financiare:  La acest capitol sunt prevăzute veniturile din dobânzile bancare  la depozitele în 

valoare totală de 1.200.000 lei, pentru trimestrele I, II, III si IV. Diferenta in minus de 28,74 mii lei   a 

rezultat datorita  popririi pe conturile bancare dispusa de executor judecatoresc Galea si asociatii 

in dosarul cu SC DALEX MONTAJ.  
- Cheltuieli cu alte materiale consumabile obiecte de inventar: la acest punct sunt prevăzute 

cheluielile cu achiziţiile de materiale necesare (rechizite, birotică si papetarie, precum şi materiale 
pentru curăţenie).Diferenta in plus in suma de 20,33 mii lei reperezinta cheltuieli neprevazute( 

sigurante tablou comanda, echipament de lucru si alte obiecte de inventar) 

- Cheltuielile cu salariile personalului: la acest punct sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli: 
o salarii brute pentru directorul general, conform Contract mandat; 

o salarii brute TESA + MUNCITORI, conform organigramei aprobate şi a Statului de funcţii; 

o contribuţii la asigurările sociale de stat,  conform legislaţiei în vigoare; 
o contribuţii la fondul de şomaj, conform legislaţiei în vigoare; 

o contribuţii la asigurările sociale de sănătate, conform legislaţiei în vigoare; 

o contribuţii la fondul unic de sănătate, conform legislaţiei în vigoare; 

o contribuţii la fondul risc şi accidente, conform legislaţiei în vigoare; 
o contribuţii la fondul de garantare a creanţelor - salarii , conform legislaţiei în vigoare; 

diferenta in plus la cheltuiala in suma de 58,03 mii lei se datoreaza salariilor compensatorii 

pentru concedierile individuale, cresterea unor salarii prin schimbarea incadrarii. 
- Cheltuieli de protocol: sunt cheltuielile propuse pentru protocolul societăţii, conform Planului de 

achiziţii pentru anul 2014. Suma de 0,18 mii lei se datoreaza unor cheltuieli de protocol 

neprevazute. 
- Cheltuieli cu prestări servicii: sunt cheltuielile prevăzute pentru servicii: 

o servicii informatice mentenanţă IT (Contract S.C. KATERIN DESIGN S.R.L.); 

o servicii contabilitate - Program contabilitate şi program salarii (Contract S.C. ARTSOFT 

S.R.L.); 
o servicii medicale de medicina muncii (Contract Policlinica cu Plată Ploieşti); 

o servicii salubritate (Contract S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L.); 

o servicii legis si portal contabilitate (S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL PIATRA 
NEAMŢ);  

o servicii de întreţinere site societate (Contract S.C. RETINA MEDIA S.R.L.); 

 

o servicii de furnizare internet societate (Contract S.C.TELEKOM Communications); 
o servicii paza (Contract TGS ALARMS SRL) 

o servicii protecti muncii si mediu (contract SIRAZ SERV SRL) 

o servicii analize laborator apa uzate ( contract SC LABORATOARELE TONNIE SRL) 
o alte prestări servicii (evaluare clădiri pentru vânzările propuse, revizii şi întreţinere utilaje, 

autorizaţii diverse solicitate de legislaţia în vigoare).  

 



Diferenta in plus in suma de 41,04 mii lei rezulta din contractul cu firma de paza 

- Cheltuieli cu onorariu Cabinet avocatură - sunt cheltuielile prevăzute în contractul de reprezentare în 

instanţă încheiat cu Casa de Avocatură Cabinet avocat Iliescu Ioan Cosmin.Acest contract a fost reziliat 

in luna iunie 2014  si a fost incheiat un alt contract cu Cabinet Avocat GEORGE PANA.  

Diferenta in plus de 84,41 mii lei este din reprezentarea acestuia in dosarul  S.C DALEX     

MONTAJ SRL si din onorariu de succes pentru Casa de Avocatură Cabinet avocat Iliescu Ioan 

Cosmin pentru banii recuperati de la Primaria Secaria. 
- Cheltuieli cu energia electrică + gazele naturale + apă - reprezinta cheltuielile cu utilităţile asigurate 

agenţilor economici care funcţionează pe teritoriul societăţii noastre, conform contractelor încheiate cu 

S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. - pentru furnizare energie electrică,  cu G.D.F. SUEZ - 
pentru furnizarea gazelor naturale şi CU S.C. AQUASALUTILSERV S.R.L. - pentru furnizarea apei 

potabile. Aceste cheltuieli sunt previzionate pe baza consumurilor de utilităţi înregistrate în anul 

2013.Diferenta in plus de 138,681 mii lei reprezinta consum  de utilitati, aferent firmelor care isi 

desfasoara activitatea in parc. 
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale - sunt cheltuielile cuprinse în declaraţiile de impunere pentru: 

o impozitul pe clădire pentru apartamentul  din Ploieşti (Mihai Bravu); 

o taxe mijloacele de transport ale societăţii; 
o taxă firmă; 

o alte taxe - pentru vânzarea activelor (taxe notariale). 

Diferenta in plus in suma de 39,38 mii lei rezulta din impozitul pe constructii speciale stabilit la 

inceputul anului 2014. 

- Alte cheltuieli sociale + concedii medicale - reprezintă cheltuielile prevăzute în CCM la nivelul 

societăţii, respectiv ajutor deces, indemnizaţie naştere şi cheluieli cu concediile medicale ale salariaţilor, 

conform certificatelor medicale.Diferenta in plus in suma de 6,30 mii lei din concedii medicale 

suportate de societate si indemnizatia de materintate. 

Având în vedere aceste  elemente de buget rezultatul brut total arată o pierdere de 859,79 mii lei 

 Având în vedere cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 

 

 

 
 

 

ŞEF SERVICIU, 

Livia Barbălată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ROMÂNIA                                                                                             Anexă  

        JUDEŢUL PRAHOVA       

        CONSILIUL JUDEŢEAN      

     

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT  

PE ANUL 2014 PENTRU SS..CC..  BBRRAAZZII  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPAARRCC  SS..AA.. 

 

 
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE 

     

 
Operatorul economic SC BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. 

     

 
Sediul/Adresa BRAZI, STR. PIATRA CRAIULUI, NR.13 

     

 
Cod unic de înregistrare 16451651 

     

    
Rectificare Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2014  

  

   
                                                                     Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 

 

          

    

        

 
mii lei 

  

  INDICATORI Nr. rd. 

conform 
Hotararii C.A. 

3/14.02.2014 

Realizat 

30.09.2014 

Propuneri  
Rectificare 

31.12.2014 Influente % 

  

  

  

  0 1 2 3 4 5 6 7 
8= 

6/4X100 

    VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 2807 1680,96 2525,28 -281,72 89,96 

1   
Venituri totale din exploatare 
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 2747 1680,96 2525,28 -221,72 91,93 

  

a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  3 2510 1473,44 2060,08 -449,92 82,07 

  a1) din vânzarea produselor 4 0 0 0 0 0 

  a2) din servicii prestate 5 1740 952,19 1288,14 -451,86 74,03 

  a3) din redevenţe şi chirii 6 770 521,25 771,94 1,94 100,25 

  a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0 

b) din vânzarea mărfurilor 8 0 0 0 0 0 

c) 
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:  9 0 0 0 0 0 

  
c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10 0 0 0 0 0 

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11 0 0 0 0 0 

d) din producţia de imobilizări 12 0 0 0 0 0 

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 0 0 0 0 0 

  f) 
alte venituri din exploatare 
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 237 176,26 433,94 196,94 183,10 

    f1) din amenzi şi penalităţi 15 141 145,17 395,39 254,39 280,42 

    
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 0 0 0 

       - active corporale 17 0 0 0 0 0 

       - active necorporale 18 0 0 0 0 0 

    f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0 

    f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0 

    f5) alte venituri 21 96 31,1 38,56 -57,45 40,16 

2   
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 
care: 22 60 31,26 31,26 -28,74 52,10 

  

a) din imobilizări financiare 23 0 0 0 0 0 

b) din investiţii financiare 24 0 0 0 0 0 

c) din diferenţe de curs 25 0 0 0 0 0 

d) din dobânzi 26 60 31,26 31,26 -28,74 52,10 

e) alte venituri financiare 27 0 0 0 0 0 

3   Venituri extraordinare 28 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 2791 2541,756 3385,08 594,08 121,29 

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:  30 2791 2541,756 3385,08 594,08 121,29 

  

  INDICATORI Nr. rd. 

conform 
Hotararii C.A. 
3/14.02.2014 

Realizat 
30.09.2014 

Propuneri  
Rectificare 
31.12.2014 Influente % 

  

  

  

  0 1 2 3 4 5 6 7 
8= 

6/4X100 

  

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:  31 1019,4 944,572 1326,12 306,72 130,09 

A1 
Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 862,4 790,986 1133,60 271,20 131,45 

a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 0 0 0 0 

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 0 14,344 20,33 20,33 0,00 

  b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 2 0,62 0,83 -1,17 41,50 

  b2) cheltuieli cu combustibilii 36 20 13,724 18,72 -1,28 93,62 

c) 
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 
(mater cons) 37 2 9,161 9,94 7,94 497,05 

d) cheltuieli privind energia şi apa 38 838,4 767,481 1098,11 259,71 130,98 

e) cheltuieli privind mărfurile 39 0 0 0 0 0 

A2 
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:  40 9 3,703 4,70 -4,30 52,26 

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 0 2,514 3,01 3,01 0 

b)  cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 0 0 0 0 

  b1)  - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0 0 0 0 0 

  b2)  - către operatori cu capital privat 44 0 0 0 0 0 

c) prime de asigurare 45 9 1,189 1,69 -7,31 18,77 

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 46 148 149,883 187,82 39,82 126,91 



(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+   
Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:  

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 38 0 0,00 -38,00 0,00 

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 6 54,522 90,41 84,41 1506,87 

  b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 6 54,522 90,41 84,41 1506,87 

c) 
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 
din care: 50 3 2,163 2,16 -0,84 72,10 

  c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 3 1,183 3,18 0,18 106,10 

    
 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 52 0 0 0 0 0 

  c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 3 0,98 0,98 -2,02 32,67 

    

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 
publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, cu modificările 
ulterioare 54 0 0 0 0 0 

    

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 
potrivit Legii nr.193/2006, cu  modificările ulterioare 55 0 0 0 0 0 

     - ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 0 0 

d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0 0 0 0 0 

  d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0 0 

  d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 0 0 0 0 

  
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si 

sociale  60 0 0 0 0 0 

  d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61     0 0,00 0 

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 0 0,197 0,20 0,20 0 

f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 0 0,16 0,21 0,21 0 

 
  

      

  INDICATORI Nr. rd. 

conform 
Hotararii C.A. 
3/14.02.2014 

Realizat 
30.09.2014 

Propuneri  
Rectificare 
31.12.2014 Influente % 

0 1 2 3 4 5 6 7 
8= 

6/4X100 

       - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:  64 0 0 0 0 0 

                -interna 65 0 0 0 0 0 

                -externa 66 0 0 0 0 0 

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 14 7,588 11,09 -2,91 79,20 

h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 5 3,28 4,53 -0,47 90,60 

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 85 81,973 121,97 36,97 143,50 

  i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0 22,292 41,04 41,04 0 

  
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 

de calcul 71 35 25,878 34,63 -0,37 98,94 

  i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 0 0 0 0 0 

  
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale, din care: 73 0 5,3 5,30 5,30 0 

          -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0,00 0,00 0 

  i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0,00 0,00 0 

  

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 
de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 76 0 0 0 0 0 

  
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 77 0 0 0 0 0 

j) alte cheltuieli 78 50 28,503 41,00 -9,00 82,01 

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:  79 35 74,383 74,38 39,38 212,52 

a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor minerale 80 0 0 0 0 0 

b) 
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice şi 
resursele minerale 81 0 0 0 0 0 

c) ch. cu taxa de licenţă 82 0 0 0 0 0 

d) ch. cu taxa de autorizare 83 0 0 0 0 0 

e) ch. cu taxa de mediu 84 0 0 0 0 0 

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite  85 35 74,383 74,38 39,38 212,52 

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 1036,6 824,858 1094,63 58,03 105,60 

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 693,87 536,512 730,05 36,18 105,21 

C1 Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 637,87 498,242 679,03 41,16 106,45 

  

 a) salarii de bază 89 602,87 472,306 644,49 41,62 106,90 

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 
(conform CCM) 90 35 25,936 34,54 -0,46 98,67 

 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 0 0 0 0 0 

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:  92 56 38,27 51,02 -4,98 91,11 

  
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
din care: 93 0 0 0 0 0 

  
   - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 94 0 0 0 0 0 
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   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 0 0 0 0 0 



  b) tichete de masă; 96 56 38,27 51,02 -4,98 91,11 

  c) tichete de vacanţă; 97 0 0 0 0 0 

  
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut în 
anul precedent 98 0 0 0 0 0 

  e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 0 0 0 0 

C3 
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din 
care: 100 0 9,708 9,71 9,71 0 

  
a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente disponibilizărilor de 
personal 101 0 9,708 9,71 9,71 0 

  
b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti 102 0 0 0 0 0 

  
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 
privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 0 0 0 0 0 

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 
conducere si control, comisii si comitete 
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 130,14 103,501 136,04 5,90 104,53 

  

a) pentru directori/directorat 105 79,34 69,898 89,73 10,39 113,10 

  -componenta fixă 106 59,51 66,124 85,96 26,45 144,45 

  -componenta variabilă 107 19,83 3,774 3,77 -16,06 19,03 

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 
supraveghere, din care: 108 30 19,5 27,00 -3,00 90,00 

  -componenta fixă 109 30 19,5 27,00 -3,00 90,00 

  -componenta variabilă 110 0 0 0 0 0 

c) pentru AGA şi cenzori 111 20,8 13,603 18,80 -2,00 90,40 

  d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0 0 0 0 0 

C5 
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 
speciale şi alte obligaţii legale 
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:  113 212,59 175,638 219,33 6,74 103,17 

  

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 158,75 128,35 156,91 -1,84 98,84 

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj  115 3,59 2,86 3,76 0,17 104,74 

c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  sănătate 116 39,94 31,973 41,91 1,97 104,94 

d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale aferente  
fondului de salarii 117 6,1 4,944 7,23 1,13 118,59 

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 0 0 0 0 0 

f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 3,21 7,511 9,51 6,30 296,29 

D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 700,00 697,943 889,94 189,94 127,13 

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 0 6,767 6,77 6,77 0 

       - către bugetul general consolidat 122 0 0 0 0 0 

       - către alţi creditori 123 0 6,767 6,77 6,77 0 

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0 12,946 16,61 16,61 0 

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 0 0 0 0 0 

d) alte cheltuieli 126 0 0 0 0 0 

e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 700 678,23 866,57 166,57 123,80 

f)  
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 
provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 0 0 0 0 0 

    f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele  129 0 0 0 0 0 

  
 

f1.1) 
-provizioane privind participarea la profit a 
salariaţilor  130 0 0 0 0 0 

  
 

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a 0 0 0 0 0 
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f2) 
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere 
sau pierderi de valoare , din care: 131 0 0 0 0 0 

    
f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0 0 0 0 0 

      - provizioane in legatura contractul de mandat 133 0 0 0 0 0 

    
   - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 

activelor circulante 134 0 0 0 0 0 

       - venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0 

2   Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:  136 0 0 0 0 0 

  

a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 0 0 0 0 0 

  a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0 0 0 0 0 

  a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0 0 0 0 0 

b) 
cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din 
care: 140 0 0 0 0 0 

  b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 0 0 

  b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0 0 0 0 0 

c) alte cheltuieli financiare 143 0 0 0 0 0 

3   Cheltuieli extraordinare 144 0 0 0 0 0 

    REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29) 145 16 -860,787 -859,79 -875,79 -5373,67 

      venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 0 

      cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0 0 0 0 0 

    IMPOZIT PE PROFIT 148 2,56 0 0 0 0 

 


