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JUDETUL TELEORMAN  

MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECTIA ECONOMICA 

SERVICIUL JURIDIC-COMERCIAL  

Nr. 8293 din 15.04.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV 

S.R.L ALEXANDRIA pe anul 2019 

 

 Prin expunerea de motive nr. 8292 din 15.04.2019 Primarul Municipiului  

Alexandria  propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului 

de venituri si cheltuieli al S.C TERMIC CALOR SERV S.R.L Alexandria pe anul 2019. 

  

1. Necesitatea si oportunitatea  

 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al S.C TERMIC CALOR SERV SRL  

Alexandria pe anul 2019 este intocmit in baza Legii  nr. 50/2019 a bugetului  de stat pe 

anul 2019; a prevederilor O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii 

bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a 

anexelor de fundamentare a acestuia; si a O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati  administrativ 

teritoriale sunt actionari unici sau  majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 

majoritara, modificat prin O.G. nr. 11/2016. 

 

Legea bugetara anuala Legea bugetara anuala stabileste structura veniturilor si 

destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitatile 

institutiilor publice si operatorilor economici implicati in procesul de executie al acestora, 

iar O.M.F.P nr. 3145/2017 stabileste modalitatea de aprobare a bugetelor  de venituri si 

cheltuieli ale operatorilor economici asa cum sunt definiti la art.3, pct.5, din Ordonanta  

 

Guvernului nr.94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare 

la operatorii economici. 

           In conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate, proiectele bugetelor 

operatorilor economici se aproba de consiliile locale “ pentru regiile autonome infiintate de 

o unitate administrativ-teritoriala, companiile si societatile comerciale la care o unitate 

administrativ- teritoriala este actionar unic  sau detine o participatie majoritara. In acelasi  
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mod se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome si societatilor 

comerciale la care operatorii economici infiintati de o unitate administrativ-teritoriala 

detin direct sau indirect o participatie majoritara sau sunt actionari majoritari dupa caz “. 

 

2. Legalitatea  

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor 

prevederi:  

 Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  Legea nr. 50/2019  privind bugetul de stat pe anul 2019; 

  O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico- finaciare la 

operatori economici; 

 O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unitati  administrativ teritoriale sunt actionari unici sau  majoritari sau 

detin direct ori indirect o participatie majoritara, modificat prin O. G. nr. 11/2016 

 O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si 

cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare 

a acestuia; 

 

 

3. Consideratii de ordin economic: 

Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV           S.R.L. 

ALEXANDRIA pe anul 2019  

- partea de venituri este in suma  de             360 mii lei 

                            -    partea de cheltuieli este in suma de           578 mii lei 

  Rezultatul brut propus pentru anul 2019 este de           -218 mii lei  

   

Indicatorii economico-finaciari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 

anul 2019. 

 Veniturile totale  ale bugetului societatii sunt in suma de 360 mii lei din care:  

 -  venituri din prestari servicii   220 mii lei 

                             -  alte venituri                                                   40 mii lei 

                             - venituri din subventii                                  100 mii lei 
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   Veniturile din prestari servicii in bugetului societatii pe anul 2019, stabilite in suma de 

220 mii lei reprezinta 61,11 % din veniturile totale ale bugetului societatii.  

  Alte venituri (majorari sit taxe)  ale bugetului societatii pe anul 2019, stabilite la 

suma de 40 mii lei reprezinta 11,11 %  din veniturile totale ale bugetului societatii . 

 Fundamentara acestora s-a facut avand in vedere sistarea furnizarii de energie 

termica incepand cu toamna anului 2019 si se bazeaza pe evaluarea serviciilor prestate in 

baza contractelor de mentenanta incheiate cu beneficiarii si a veniturilor obtinute din 

acestea, precum si pe alte elemente specifice. 

 Scaderea veniturilor pe anul 2019 in comparatie cu anul 2018 se datoreaza sistarii 

furnizarii energiei termice incepand cu sezonul rece 2019-2020. 

 

 

 Cheltuielile bugetului societatii S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. pe anul 

2019 au fost fundamentate si dimensionate urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii 

societatii.  

 La stabilirea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de functionare, componenta 

de baza obligatorie a bugetului societatii, a fost ca sumele alocate pentru bunuri si servicii 

sa fie prevazute pentru a se asigura cu prioritate acoperirea cheltuielilor  electricitatea, apa, 

salubritatea si asigurarea resurselor necesare derularii contractelor de mentenanta, 

impunandu-se masuri de economicitate si eficienta in utilizarea resurselor.  

 Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2019 in suma de 578 mii lei 

sunt prezentate in anexa nr.2 cu urmatoarele precizari:  

 Cheltuieli cu bunuri si servicii – suma propusa la acest capitol este de 210,50 mii lei  

care include:  

 Cheltuieli privind stocurile- in suma 163.10 mii lei 

 Cheltuieli privind serviciile executate de terti – in suma de 47,40 mii lei, suma ce a 

fost stabilita tinand cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomice, in vederea 

incadrarii in prevederile bugetare aprobate, pentru finantarea cheltuielilor de stricta 

necessitate ( salubritate plata contractelor de prestari servicii si a altor cheltuieli pentru 

intretinere si functionare) . 

  

 Cheltuieli cu impozite si taxe – suma propusa la acest capitol este de 14 mii lei  

 Cheltuieli de personal –in suma toatala de  309,50 mii lei  si se compune din:  
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- cheltuieli cu salarii, indemnizatiile stabilite prin lege  227 mii lei 

- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 

control, comisii si comitete 76  mii lei; 

- contributiile aferente acestora – 6,50 mii lei;  

- La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a avut in vedere reducerea 

numarului de salariati incepand cu semestrul doi al anului 2019 si mentinerea 

doar a personalului necesar asigurarii mentinerii activitatii societatii in 

vederea derularii contractyelor in desfasurare si recuperarii creantelor. 

 

 

Alte cheltuieli de exploatare – suma propusa la acest capitol este de 44 mii lei, 

suma care a fost stabilita dupa cum urmeaza :  

- cheltuieli cu armotizarea activelor fixe  4 mii lei  

- cheltuieli cu deprecieri creante         40 mii lei 

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2019 este de -218 mii lei si se 

datoreaza :  

- uzurii fizice si morale a retelei de distributie, aceasta avand o vechime de 

aproximativ 40 de ani, uzura care genereaza pierderi masice de agent termic prin 

spargeri accidentale ale conductelor si pierderi de caldura datorate deteriorarii 

izolatiilor termice. Interventiile la avariile inregistrate presupun consumuri de 

material si costuri crescute cu forta de munca constand in plata de ore suplimentare 

; 

- defectiunilor in retelele proprii consumatorilor (subsoluri de blocuri, scari de 

blocuri sau in apartamentele consumatorilor); 

- starii proaste a canalelor termice in care este amplasata reteua de distributie, 

canale care s-au deteriorat si in care in mod frecvent se produc deversari pluviale, 

deversari din reteaua de canalizare a orasului sau din instalatiile menajere ale 

blocurilor. 

- sistarii furnizarii de energie termica incepand cu sezonul rece 2019-2020, 

 

Totodata, S.C TERMIC CALOR SERV S.R.L. se confrunta cu diverse probleme 

financiare cauzate in principal de: 
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• Pierderile de energie termica situate la 40-42% din valoarea productiei 

realizate, in principal datorate uzurii fizice extreme a retelei de distributie; 

• Consumurile semnificative generate de golirea si reumplerea conductelor 

prin care este distribuit agentul termic, ca urmare a spargerilor de diverse marimi 

ale acestora, care apar in mod frecvent. 

• Numarul mic de consumatori ramasi in sistem, in conditiile in care energia 

termica se produce in instalatii de putere cu mult mai mare decit necesarul de 

consum si este distribuita consumatorilor prin reteaua veche existenta, cu mult 

supradimensionata. 

• Gradul scazut de incasare al contravalorii energiei termice de la populatie, 

datorat in cea mai mare parte nivelului foarte scazut al veniturilor consumatorilor 

ramasi in sistem si totodata mentalitatii defectuase a acestora, privind plata corecta 

si la timp a serviciilor prestate; 

• Numarul mare de proprietari de locuinte racordate in sistem, plecati in 

strainatate, care nu au platit de ani de zile energia termica consumata sau care o 

platesc extrem de rar; 

• Existenta unui sistem legislativ permisiv, lent si extrem de putin eficient 

privind recuperarea in timp util a datoriilor de la populatie 

• Lipsa fondurilor proprii pentru investitii, reparatii mai ample, modernizari, 

adaptari sau transformari ale sistemului. 

     

Luand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, 

propunem spre analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit 

privind aprobarea bugetului societatii S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.  
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