
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

PROIECT                    
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., pentru anul 2022 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.09.2022; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.156731/2022, raportul nr.159249/2022 

întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.161771/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2022;  

 În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 şi 4 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, Legii nr.317/2021 privind 
bugetul de stat pe anul 2022 şi Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al 
operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana-
Mihaela, să voteze în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzută la art.1. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.59/2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Dimian 
Diana-Mihaela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR,  SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ                                                         
SERVICIUL BUGET                                                                                         
NR. 156731/07.09.2022     

 
 
 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al SC Salubritate Craiova SRL, 
pe anul 2022  

 
 
 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 8024/22.08.2022, prin care SC Salubritate Craiova SRL,  solicită aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2022; 

- art. 10, alin. 2 şi art. 6, alin. 3 din 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 şi completările ulterioare. 

 

În urma analizei stadiului de implementare a programului de investiţii, dotări şi sursele 

de finanţare la zi, SC Salubritate Craiova SRL consideră necesară rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2022, prin modificarea Anexei nr. 4 la Bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat pentru anul 2022, prin diminuarea  surselor de finanţare a investiţiilor şi a 

cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii cu suma de 190,00 mii lei.  

De asemenea, în urma analizei execuţiei bugetare la data de 30.06.2022, SC 

Salubritate Craiova SRL propune modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

prin suplimentarea veniturilor  cu suma de 4.008,00 mii lei, a cheltuielilor cu suma de 

2.870,00 mii lei şi a profitului brut cu suma de 1.138,00 mii lei.  
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Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 şi art. 6, alin. 3 din 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 şi completările ulterioare; prevederile OMF 

nr. 3818/2019- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; având în vedere prevederile art. 136,  art. 

196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea 

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 29.09.2022 a Consiliului Local al 

Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2022. 

 
Primar, 

Lia-Olguţa Vasilescu 
  
 

 
                                                              
 

   Întocmit, 
                          Director executiv adj., 
                                  Lucia Ştefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR. 159249/12.09.2022       
 
   

R A P O R T 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 
pe anul 2022  

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 156731/07.09.2022,  

           În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din 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 şi completările ulterioare, operatorii economici de 

subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, iar în 

baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administraţiei publice 

centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori 

economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor 

bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării 

acestora sau să le aprobe, după caz.  

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia şi a Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe 

anul 2022, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova prin adresa nr. 8614/06.09.2022, propunerea de rectificare a 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.  

Prin H.C.L. nr. 59/28.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L. pe anul 2022, iar prin H.C.L. nr. 319/30.06.2022 a fost rectificat. 
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Având în vedere faptul că, SC Salubritate Craiova SRL a încasat venituri peste cele 

estimate, se propune spre aprobare  rectificarea   Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC 

Salubritate Craiova SRL pe anul 2022 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 4.008,00 

mii lei, de la suma de 41.020,00 mii lei la suma de 45.028,00 mii lei ;  a cheltuielilor cu 

suma de 2.870,00 mii lei de la suma de 39.515 mii lei la suma de 42.385,00 mii lei, 

precum şi a profitului brut cu suma de 1.138,00 mii lei de la suma de 1.505,00 mii lei la 

suma de 2.643,00 mii lei.   

 SC Salubritate Craiova SRL menţionează  faptul că în urma acestei rectificări va 

avea loc o creştere atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor, datorită unor evenimente 

ulteriorare aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli astfel că este necesar a se pune de 

acord estimările cu realizările în mod periodic. 

În consecinţă, SC Salubritate Craiova SRL precizează că majoarea  veniturilor  din 

exploatare este determinată în principal de creşterea volumului prestaţiilor, dar şi a 

creşterii productivităţii muncii prin mecanizarea activităţilor prestate, respectiv achiziţia 

în anul 2021 a trei utilaje, două automăturători demontabile de 7 mc şi o cisternă   cu 

sistem de spălare de 10.000 l. SC Salubritate Craiova SRL menţionează că în anul 2022 s-

au achiziţionat alte utilaje performante pentru ativităţile delegate, două generatoare de 

ceaţă rece (activitate DDD), o autospecială dotată cu cisternă spălare, o 

automăturătoare, o instalaţie duală de pulverizare cu turbină, un aspirator electric.  

De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL propune bugetarea veniturilor financiare 

cu suma de 11,00 mii lei ce se constituie din suma de 9,00 mii lei reprezentând dividende 

încasate de la SC Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi  2,00 mii lei venituri din dobânzi 

bancare. 

Cu privire la majorarea cheltuielilor, SC Salubritate Craiova SRL menţionează că vor 

fi modificate următoarele feluri de cheltuieli: 

-Cheltuielile cu bunuri si servicii  se majorează cu  suma de 1.330,00 mii lei, de la 

9.917,00 mii lei la 11.247,00 mii lei, din care: 

-Cheltuielile privind stocurile prezintă o creştere cu 600,00 mii lei, astfel:  

-Cheltuielile privind materialele consumabile se majorează cu suma de 

600,00 mii lei, iar SC Salubritate Craiova SRL precizează că acest consum este 

aferent cantităţilor de lucrări executate, dar şi datorită creşterii preţurilor în 
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contextul economic actual la toate categoriile de materiale consumabile, 

piese de schimb, carburanţi-lubrifianţi; 

        -Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi se majorează cu suma de 730,00 

mii lei, dintre care: 

-Cheltuielile cu colaboratorii cresc  cu 730,00 mii lei -cheltuieli cu depozitarea 

în rampă a deşeurilor stradale, prestaţii terţi privind activităţile de balotare 

transport al deşeurilor din ambalaje până la valorificare/reciclare finală, cheltuiala 

creşte în aceeaşi măsură cu veniturile din activitatea RRR. 

 

-Cheltuielile cu personalul se majorează cu suma de 1.540,00 mii lei, astfel: 

-Cheltuielile cu salariile de bază şi sporurile aferente acestora se majorează  

cu 858,00 mii lei, iar SC Salubritate Craiova SRL precizează că această creştere este 

determinată de modificările Contractului Colectiv de Munca , precum şi de punerea 

în aplicare a organigramei aprobate. 

-Bonusurile se majorează cu suma de 665,00 mii lei, de la 2.709,00 mii lei la 
3.374,00 mii lei, astfel: 

   - Tichetele de masă -suma alocată se majorează de la 2.248,00 mii lei           

                                   la  2.845,00 mii lei, rezultând o creştere cu 597,00 mii lei; 

   - Cheltuielile sociale prevazute de art. 25 din Legea 227/2015 privind          

                                   Codul Fiscal se majorează cu 65,00 mii lei – ajutoare  naştere,  

                                   înmormântare, boli grave; 

   - Alte cheltuieli conform CCM  se majorează cu 3,00 mii lei. 

-Cheltuielile cu contribuţiile se majorează cu suma de 17,00 mii lei-
contribuţia asiguratorie pentru muncă. 

           SC Salubritate Craiova SRL precizează că profitul brut estimat se va majora cu suma 

de 1.138,00 mii lei, de la 1.505,00 mii lei la 2.643,00 mii lei. 
 

De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL precizează că estimarile pentru anii 2023 

şi 2024 s-au rectificat în baza principiului continuităţii activităţii, luând  în considerare 

veniturile posibil ce vor fi realizate în baza tarifelor existente sau a celor ce se vor aproba  

în anii următori, cu respectarea legislaţiei specifice. 

 

Analizând execuţia la zi, SC Salubritate Craiova SRL propune spre aprobare   



4 

 

modificarea Anexei nr.4-Planul de inevestiţii, dotări şi sursele de finanţare la Bugetul de 

venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2022, astfel:  

   

Nr. 

crt. 
Explicaţii-denumire obiectiv 

Aprobat 

2022 

Influenţe 

+/- 

Rectificat 

2022 

 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII mii lei mii lei mii lei 

1 Automaturătoare dotată cu buncăr de 

colectare 7mc-DAF Scarab -leasing rate de 

capital 2022 

139,00 0,00 139,00 

2 Autoutilitară basculabilă Iveco 4 buc-leasing 

rate de capital 2022 

102,00 0,00 102,00 

3 Generator ceaţă rece-activitatea DDD -2 buc 256,00 0,00 256,00 

4 Instalaţie duală de pulverizare cu turbină de 

presiune şi combatere a poluării aerului-

activitatea DDD -   1 buc 

250,00 0,00 250,00 

5 Autoutilitară tip Pick-up, cabină dublă, 4*4 -

activitatea DDD-4 buc 

513,00 0,00 513,00 

6 Autospecială 6*4,echipată cu dispozitiv carlig 

hidraulic tip hooklift, lamă deszăpezire, 

raspânditor material antiderapant şi cisternă 

spălare/stropire-     1 buc 

900,00 0,00 900,00 

7 Autoutilitara maxi cu platformă echipată cu 

motor max .3000 cmc- 1 buc 

200,00 -200,00 0,00 

8 Automăturatoare cu aspirator şi buncăr 2-3 

mc-       1 buc 

650,00 0,00 650,00 

9 Alte dotări-achiziţii mijloace fixe  35,00 0,00 35,00 

10 Container tip vestiar -depozitare materiale-1 

buc 

20,00 0,00 20,00 

11 Autoturism-program rabla-1 buc 65,00 +10,00 75,00 

12 Container metalic 9 mc -compatibil hooklift 55,00 0,00 55,00 

13 Aspirator electric  80,00 0,00 80,00 

TOTAL 3.265,00 -190,00 3.075,00 
 

             SC Salubritate Craiova SRL menţionează faptul că, faţă de ultima rectificare a Listei 

de investiţii  valoarea cheltuielilor cu investiţiile se diminuează cu suma de 190,00 mii lei 

de la suma de 3.265,00 mii lei la 3.075 mii lei. Sursele de finanţare se diminuează cu suma 

de 190 mii lei, respectiv de la alte rezerve -profit. 
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 În conformitate cu anexele nr. 1, 2  şi 4 cât şi a fundamentării ataşate, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, pe anul 2022, al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., se prezintă astfel: 

 - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
319/2022 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2021 

Estimări 
2022 

VENITURI TOTALE 41.020,00 +4.008,00 45.028,00 46.500,00 48.000,00 
CHELTUIELI TOTALE 39.515,00 +2.870,00 42.385,00 45.465,00 46.927,00 
PROFIT/PIERDERE 1.505,00 +1.138,00 2.643,00 1.035,00 1.073,00 
 

 Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 şi alin. 4 din 

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 şi 

completările ulterioare, OMF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli, art. 136, art.129 coroborat de  art. 196, alin. 1, lit. a, din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare  Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, următoarele: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L. pe anul 2022, conform anexei; 

2. Mandatarea doamnei Dimian Diana-Mihaela, reprezentantul Municipiului 

Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să 

voteze rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L. pe anul 2022. 

 

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 59/28.02.2022. 

  

Pt. Director executiv, Întocmit, 
Daniela Militaru 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 
       Data: 
       Semnătura: 

Inspector Venus Bobin 
Îmi asum responsabilitatea pentru  

 fundamentarea, realitatea  
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
  Data: 
  Semnătura: 

 

 
 

 

 



mii lei

%6=5/4 x 

100
9=7/5 x 100 10=8/7x100

0 3 4 5 6 7 8 9 10

I. 1 41020 45028 109,77 46500 48000 103,27 103,23

1 2 41020 45017 109,74 46500 48000 103,29 103,23

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4

2 5 11

3 6

II 7 39515 42385 107,26 45465 46927 107,27 103,22

1 8 39499 42369 107,27 45465 46927 107,31 103,22

A. 9 9917 11247 113,41 12240 12400 108,83 101,31

B. 10 2060 2060 100,00 2140 2200 103,88 102,80

C.
11 26655 28195 105,78 30185 31407 107,06 104,05

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 25680 27203 105,93 29400 30600 108,08 104,08

C1 ch. cu salariile 13 22971 23829 103,74 25500 26500 107,01 103,92

C2 bonusuri 14 2709 3374 124,55 3900 4100 115,59 105,13

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care:
15 250 250

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 16

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

17 200 200 100,00 200 200 100,00 100,00

C5
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 
fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 525 542 103,24 585 607 107,93 103,76

D. 19 867 867 100,00 900 920 103,81 102,22

2 20 16 16 100,00 0 0 0,00

3 21

III 22 1505 2643 175,61 1035 1073 39,16 103,67

IV 23 241 83 34,44 165 173 198,80 104,85

V
24 1264 2560 202,53 870 900 33,98 103,45

1 25

2
26

3 27

4

28

5 29 2134

6
30 1264 426 33,70 870 900 204,23 103,45

7

31

ANEXA

BUGETUL DE VENITURUI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

INDICATORI
Nr. 
rd.

Aprobat 
conform 
Hot.AGA  
Nr.51 din 

07.07.2022 
HCLM 

Craiova 319 
din 

30.06.2022

Propuneri 
rectificare    
an curent  

2022

Prevederi 
an 2023

Prevederian 
2024

%

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 
lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

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

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 
Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 
profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 
economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
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32 632 213 33,70 435 450 204,23 103,45

a)
33

b)
33a 632 213 33,70 435 450 204,23 103,45

c) 34

9
35 632 213 33,70 435 450 204,23 103,45

VI 36

VII
37

a) 38

b) 39

c) 40

d) 41

e) 42

VIII 43 3265 3325 101,84 248 125 7,46 50,40

1 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 
anii anteriori 45

IX 46 3265 3325 101,84 248 125 7,46 50,40

X 47

1 48 544 576 105,88 576 576 100,00 100,00

2 49 506 525 103,75 525 525 100,00 100,00

3
50 4163,37 4244,13 101,94 4563,49 4753,97 107,52 104,17

4
51 3578,72 3680,63 102,85 x x

4
52 81,07 85,75 105,77 88,57 91,43 103,29 103,23

5
53

6
54

7
55 963,31 941,30 97,72 977,74 977,65 103,87 99,99

8 56

9 57 3650,00 3650,00 100,00 3250 2800 89,04 86,15

Pt. Director executiv,

Daniela Militaru

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 
actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale 
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 
din care: 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 
Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 
proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din 
care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

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

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 
determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , 
recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de 
stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de 
stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de 
stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        
(Rd.7/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

alte cheltuieli
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