
        AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului 

Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea 

MUNICIPAL SECURITY S.R.L.  

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii mai 2021, având în vedere: 

▪ Referatele de aprobare înregistrate sub nr. 16971 și 16973/24.05.2021, 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul 

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

ulterioare;   

▪ Rapoartele de specialitate înregistrate sub nr. 16972 și 16974/24.05.2021 

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

completările ulterioare;  

▪  Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

▪ Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

▪ 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 şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile HG nr. 935/2019 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; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 94/31.03.2020 privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților 



la societatea Municipal Security S.R.L. Târgovişte - aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; 

▪ 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   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 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea   

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului 

Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL 

SECURITY S.R.L., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea 

de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală 

a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dna. Alina-Loredana 

Eftene, 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 transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 
 

 

 



 

Municipiul Târgovişte      Anexa la HCL nr. _______________ 

Consiliul Local                  

 

PROCURA SPECIALĂ 

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la 

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe 

reprezentantul său numit prin HCL nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana 

Eftene să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi înregistrate 

în Registrul Asociaţilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:  

 

1. Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (execuție bugetară), 

pentru anul 2020, al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de 

performanță ai directorului societății, pentru anul 2020, conform anexei I la 

prezentul mandat. 
 

Pentru _________  Împotrivă_________   Abţinere________   

 

 

2. Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2021, al societății 

Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță ai directorului 

societății, pentru anul 2021, conform anexei II la prezentul mandat. 

 

Pentru __________  Împotrivă_________   Abţinere________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr………/…………………. 

 
                                                                                   Aprobat,  

                                                             Primarul Municipiului Târgovişte 

                                                                      Jr. Cristian Daniel Stan 

 

 

Referat de aprobare 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern 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, Societatea Municipal Security S.R.L. are obligaţia de a prezenta 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pe baza indicatorilor economico-

financiari realizaţi şi anexa de fundamentare corespunzătoare. 

În acest sens, societatea prezintă Adunării Generale a Asociaţilor, spre analiză şi 

aprobare execuţia bugetară, precum şi realizarea indicatorilor stabiliţi pentru anul 2020, 

în baza datelor şi informaţiilor din raportul de specialitate, precum şi în anexă. 

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm să supuneţi spre aprobare 

Consiliului Local Municipal Târgovişte mandatarea d-nei Eftene Alina Loredana, numită 

reprezentanta sa în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Municipal Security S.R.L. 

prin H.C.L. nr. 26/25.02.2021 să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale în 

Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea execuţiei bugetare şi realizarea 

indicatorilor de performanţă pe anul 2020. 

 

Director 

Ec. Păunescu Mihai Andrei 
 
 
 
 
 
 



S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 

TÎRGOVIȘTE, B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 2 

 

 

                                                            APROB, 

                                                           PRIMARUL MUNICIPIULUI TÎRGOVIŞTE 

                                                     Jr. Cristian Daniel STAN 

 

 

 

Raport de specialitate 

privind realizarea Bugetului de venituri și cheltuieli  

şi indicatorilor de performanţă pentru anul 2020 

al S. C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte 

 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă instrumentul de programare şi 

analiză a activităţii economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar 

intern pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime. 

SC Municipal Security SRL a fost înființată în anul 2010 și are ca obiect de 

activitate - Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare  și a Ordinului nr. 3818/2019 privind 

aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor 

economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a fost aprobat 

conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 2/01.04.2020. 

La elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 s-a avut în 

vedere și prevederile următoarelor reglementări legislative: 

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată. 



Având  în vedere propunerile cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli al 

anului 2020, redăm mai jos modul de realizare al principalilor indicatori, aceștia 

având  susținere și în  Situațiile financiare  anuale 2020. 

Veniturile societății au fost realizate din prestarea serviciilor de pază în baza 

contractelor încheiate cu unitatea administrativ - teritorială, direcțiile acesteia și a 

unor operatori economici din subordinea sa, în proporție de 97,55% și din subvențiile 

pentru plata personalului conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pentru agenţii de 

securitate care au intrat în şomaj tehnic şi de prevederile Legii nr. 19/2020 privind 

acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia 

închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în proporție de 2,45%. 

Veniturile totale propuse a fi realizate în anul 2020 au avut o valoare de 7.752 

mii lei și au fost realizate în procent de 92,26%, valoarea lor fiind de 7.152 mii lei. 

Veniturile totale realizate în anul 2020 sunt venituri din  exploatare și au înregistrat 

o scădere de 10,59% față de anul precedent 2019.  

Veniturile din activitatea de bază nu au putut fi realizate la valoarea 

prognozată, pe de o parte din cauza situaţiei epidemiologice care a determinat 

decretarea stării de urgenţă pe teritoriul României începând cu luna martie a anului 

2020 şi ulterior a stării de alertă și pe de altă parte din cauza faptului că tariful pentru 

ora de pază a fost aprobat la o valoare mai mică față de cea necesară. 

 Astfel, din valoarea contractului de pază din anul 2020 încheiat pentru 

unitățile de învățământ, în sumă de 1.097 mii lei, s-a facturat 582 mii lei rezultând o 

diminuare a acestuia cu 46,95%. 

 La contractul de pază pentru locuri de joacă din anul 2020 din valoarea totală 

de 1.364 mii lei s-a facturat 1.036 mii lei rezultând o scădere a acestuia cu 24,05%. 

Veniturile nefacturate pe aceste  două contracte în anul 2020 au fost de 843 mii lei. 

Cheltuielile totale realizate în anul 2020 au fost mai mari cu 1,18% față de 

cele prognozate în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 valoarea lor 

crescând de la 7.736 mii lei la 7.827 mii lei. Cheltuielile totale sunt cheltuieli de 

exploatare și au înregistrat o scădere de 0,67% față de anul 2019. 

Creșterea cheltuielilor totale realizate în anul 2020 față de cele prognozate se 

datorează înregistrării în anul 2020 a unor cheltuieli privind provizionul aferent 

concediilor de odihnă neefectuate în sumă de 445 mii lei față de cele prognozate în 

sumă de 155 mii lei. 

 Cheltuielile cu bunurile și serviciile realizate în anul 2020 sunt cu 26,60% mai 

mici decât cele prognozate pentru anul 2020, din cauza neînregistrării unor cheltuieli 

privind materialele de natura obiectelor de inventar care nu au putut fi realizate din 



cauza lipsei de lichidități și a celor cu pregătirea profesională care nu s-a mai putut 

face din cauza situației epidemiologice.  

 Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate realizate s-a 

dublat față de de cea prognozată pentu anul 2020 ca urmare a înregistrării 

cheltuielilor pentru reînnoirea înregistrării mărcii. 

Din totalul cheltuielilor înregistrate în anul 2020 ponderea de 91,95% o ocupă 

cheltuielile cu personalul, valoarea lor fiind de 7.197 mii lei. 

Cheltuielile cu personalul înregistrează o diminuare cu 4,17% ca urmare a 

obținerii subvenției pentru plata personalului conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

pentru agenţii de securitate care au intrat în şomaj tehnic şi de prevederile Legii nr. 

19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, 

în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, societatea primind de la 

stat contravaloarea indemnizațiilor acordate în baza actelor normative mai sus 

amintite. 

Cheltuielile cu salariile au înregistrat o scădere în anul 2020 față de cele 

prognozate dar nu în aceeeași proporție cu veniturile, acest fapt datorându-se în mare 

parte imposibilității de a cunoaşte modul exact de desfăşurare a cursurilor şcolare și 

nu a permis luarea măsurii de concediere a agenţilor de securitate care efectuau 

serviciul de pază la unităţi de învăţământ, fapt ce a condus la angajarea unor 

cheltuieli. 

Agenții de securitate au avut salariul de încadrare de 2.230 lei, salariul minim 

pe economie pentru anul 2020, la care se adaugă sporul de 25% aferent orelor de 

noapte și sporul de 3% pentru zilele de weekend lucrate conform Contractului 

colectiv de muncă și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, acolo unde a fost 

cazul.. 

Față de cheltuielile cu salariile prognozate de 7.025 mii lei acestea au fost 

realizate la valoarea de 6.743 mii lei înregistrând o reducere de 4,01%. Scăderea  

procentuală nu a fost proporțională cu scăderea veniturilor deoarece nu s-a luat 

măsura disponibilizării personalului din motive de protecție socială. În cursul anului 

2020 nu s-au mai prelungit contractele de muncă pe durată determinată ale agenților 

de securitate. 

Cheltuielile aferente contractului de mandat realizate în anul 2020 au crescut 

față de cele prognozate ca urmare a achitării concediului de odihnă neefectuat 

fostului administrator al societății la plecare. 

           Capitolul alte cheltuieli de exploatare a înregistrat o creștere de 328,46% 

datorată constituirii în cursul anului 2019 a unor cheltuieli cu dobânzi și penalități 

mai mari cu 32 mii lei decât cele prognozate. Acest fapt se datorează achitării cu 



întârziere a datoriilor către bugetele publice. Societatea a mai înregistrat în anul 2020 

un provizion pentru concediile neefectuate în sumă de 445 mii lei. Valoarea a fost 

ridicată din cauză că în cursul acestui an societatea a acordat și concediile 

neefectuate aferente anului 2019. 

 Societatea a înregistrat la încheierea exercițiului financiar al anului 2020 o 

pierdere în sumă de 675 mii lei. 

 Numărul mediu al personalului prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2020 a înregistat o diminuare față de cel realizat cu 6,61% ca urmare a 

suspendării în lunile aprilie și mai a unui număr de 41 agenți de securitate, respectiv 

46 agenți de securitate. 

 Câștigul mediu lunar aferent anului 2020 a înregistrat o creștere de 2,78% față 

de cel prognozat pentru anul 2020. 

 Productivitatea muncii prognozată s-a realizat în proporție de 100% ca urmare 

a realizării unui raport echilibrat între sarcinile și capacitatea firmei (număr mediu 

de personal). 

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale realizate în anul 2020 au fost mai 

mari cu 96 lei față de cele prognozate pentru anul 2020, ca urmare a creșterii 

salariilor la un nivel mai mare față de cel al creșterii tarifului. 

 Nivelul plăților restante la 31.12.2020 este de 1.717 mii lei, cu 44,29% mai 

mari decât cele estimate în bugetul anului 2020, iar cel al creanțelor restante, la 

aceeași dată, este de 1.887 mii lei, cu 22,06% mai mari decât cele estimate în bugetul 

anului 2020. 

 Față de anul 2019 plățile restante au înregistrat o creștere de 34,56% în anul 

2020, iar creanțele restante au înregistrat o creștere de 13,81%. Acest lucru s-a 

datorat neîncasării la scadență a creanțelor și implicit neachitării la termen a 

datoriilor. 

 Indicatori de performanță - an 2020 

 Perioada de recuperare a creanțelor în anul 2020 a fost de 441 zile față de cel 

planificat de 120 zile. Acest lucru se datorează neîncasării la scadență a facturilor 

emise clienților. Tot în acest an s-au încasat și creanțele aferente anului 2019 aflate 

în sold. 

           Perioada de rambursare a datoriilor în anul 2020 a fost de 611 zile față de cel 

planificat de 120 zile ca urmare a neîncasării la scadență a creanțelor.        

Productivitatea muncii prognozată s-a realizat în proporție de 100% ca urmare 

a realizării unui raport echilibrat între sarcinile și capacitatea firmei (număr mediu 

de personal). 

Societatea a înregistrat la încheierea exercițiului financiar al anului 2020 o 

pierdere în sumă de 675 mii lei și nu a putut atinge pragul de rentabilitate așa cum 

și-a propus. 

 



Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale realizate în anul 2020 au fost mai 

mari cu 96 lei față de cele prognozate pentru anul 2020, ca urmare a creșterii 

salariilor la un nivel mai mare față de cel al creșterii tarifului. 

Pentru susținerea datelor atașăm raportului Anexa nr.1 a Bugetului de venituri 

și cheltuieli la care a fost atașată o coloană ce cuprinde gradul de realizare al 

indicatorilor pentru anul 2020 defalcați pe fiecare capitol. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem analizei și aprobării 

execuția Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și realizarea indicatorilor de 

performanță pentru anul 2020. 

 

 

 

 

 

S. C. Municipal Security S.R.L.                        Municipiul Tîrgoviște 

  

               Director,                                                       Viceprimar,   

  Ec. Mihai Andrei Păunescu                               Jr. Cătălin Rădulescu                                        

 

                    Contabil Șef,                                                   Director executiv, 

            Ec. Diana Nicoleta Stănescu                           Ec. Silviana Ecaterina Marin  

 

                                                                                   Șef Birou Contencios Juridic, 

                                                                                    Jr. Elena Epurescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr………/…………………. 

 
                                                                                   Aprobat,  

                                                             Primarul Municipiului Târgovişte 

                                                                      Jr. Cristian Daniel Stan 

 

 

Referat de aprobare 

 

Municipiul Târgovişte prin Consiliul Local Municipal are calitatea de asociat al 

societăţii Municipal Security S.R.L. şi în conformitate cu art. 17 din Actul constitutiv, 

Adunarea Generală a Asociaţilor aprobă anual bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, 

întocmit de administrator. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Municipal Security S.R.L. a fost elaborat 

în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare şi urmăreşte respectarea 

principiilor economico-financiare necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii. La 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2021 am avut în vedere 

administrarea eficientă a resurselor, realizând un proiect de buget realist. 

În acest sens, vă solicităm să supuneţi spre aprobare Consiliului Local Municipal 

Târgovişte mandatarea d-nei Eftene Alina Loredana, numită reprezentanta sa în 

Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Municipal Security S.R.L. prin H.C.L. nr. 

26/25.02.2021 să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale în Adunarea Generală a 

Asociaţilor pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a 

indicatorilor de performanţă aferenţi anului 2021. 

 

 

Director 

Ec. Păunescu Mihai Andrei 
 
 
 
 
 



S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 

TÂRGOVIȘTE, B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 2 

 

                                                            APROB, 

                                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                           Jr. Cristian Daniel STAN 

 

 

Raport de specialitate 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli   

şi indicatorilor de performanţă pentru anul 2021 

al S. C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă instrumentul de programare şi 

analiză a activităţii economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar 

intern pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind 

aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor 

economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. 

Notă fundamentare 

Veniturile societății sunt realizate exclusiv din prestarea serviciilor de pază în 

baza contractelor încheiate cu unitatea administrativ-teritorială, direcțiile acesteia și 

a unor operatori economici din subordinea sa. 

În bugetul anului 2021, veniturile totale sunt venituri din exploatare, valoarea 

lor fiind de 6.582 mii lei și sunt cu 7,97% mai mici față de realizatul anului 2020. 

Scăderea veniturilor previzionate față de cele realizate în anul 2020 se 

datorează pe de o parte reducerii dispozitivelor de pază  prevăzute în contractele 

aferente anului 2020 și implicit a numărului de ore de prestat. 

Pentru anul 2021 veniturile din servicii prestate au fost prognozate la o valoare 

de 6.429 mii lei. 

 Veniturile din prestări servicii reprezintă 97,68% din veniturile de exploatare, 

diferența de 2,32% fiind venituri din penalități calculate pentru neachitarea la 

scadență a facturilor de către beneficiari. 

 Cheltuielile totale din anul 2021, în sumă de 6.581 mii lei, au înregistrat o 

diminuare de 15,92% față de cheltuielile totale realizate ale anului 2020. 



 Scăderea cheltuielilor totale previzionate față de cele realizate în anul 2020 se 

datorează în mare parte scăderii numărului de personal, ca urmare a reducerii 

dispozitivelor și implicit a reducerii cheltuielilor salariale. 

 Cheltuielile cu bunurile și serviciile prognozate pentru anul 2021 sunt cu 

78,26% mai mari decât cele realizate ale anului 2020, acest lucru datorându-se în 

mare parte înregistrării unor cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar mai mari  cu 46 mii lei decât cele realizate în anul precedent.  

 Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate este cu 50% 

mai mică decât cea înregistrată în anul precedent. În anul 2020 societatea a 

înregistrat cheltuieli pentru reînnoirea înregistrării mărcii de 1,5 mii lei, care nu se 

mai regăsesc în bugetul anului 2021.  

 Cheltuielile cu personalul înregistrează o diminuare cu 9,84% ca urmare a 

reducerii numărului de personal în anul 2021 față de anul 2020. 

Din totalul cheltuielilor, ponderea de 98,60% o ocupă cheltuielile cu 

personalul, valoarea lor fiind de 6.489 mii lei. Numărul mediu al personalului 

prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 este 203, cu 10,18% 

mai mic decât cel aferent anului 2020. 

Agenții de securitate au un salariu de încadrare de 2.300 lei, salariul minim pe 

economie pentru anul 2021, la care se adaugă sporul de 25% aferent orelor de noapte 

și sporul de 3% pentru zilele de weekend, acolo unde este cazul, lucrate conform 

Contractului colectiv de muncă și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii. 

Salariile de bază sunt de 6.035 mii lei și reprezintă valoarea salariilor 

personalului necesar pentru ducerea la îndeplinire a contractelor încheiate, la care se 

adaugă și remunerația datorată administratorului în baza contractului de mandat. 

Contribuțiile datorate de angajator pentru plata salariilor în anul 2021 au fost 

prognozate la 354 mii lei și cuprind: 

- contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) - 144 mii lei 

- vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 

neîncadrate 

 conform Legii nr. 448/2006 - 209 mii lei. 

La alte cheltuieli de exploatare s-a prognozat o reducere de 163 mii lei față 

valoarea prevăzută pentru anul precedent. 

Pentru anul 2021 s-au prevăzut cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 

110 mii lei, cheltuieli privind ajustările și provizioanele în valoare de 407 mii lei și 

venituri din anularea provizioanelor în sumă de 550 mii lei.  

 Societatea a bugetat încheierea exercițiului financiar al anului 2021 cu un 

profit brut în sumă de 1 mie lei, cu 674 mii lei mai mică față de cea realizată în anul 

2020.  

 Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile 

pentru anul 2021 s-a realizat pe baza cheltuielilor cuprinse în propunerea de buget.  



 Veniturile neimpozabile au fost bugetate la suma de 550 mii lei, reprezentând 

venituri din anulare provizion concedii de odihnă neefectuate pentru anul 2020 - 445 

mii lei și venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - 105 mii lei. 

 Cheltuielile nedeductibile au fost bugetate la suma de 517 mii lei și reprezintă 

cheltuieli privind provizioanele aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 

2020  - 320 mii lei, cheltuielile cu penalitățile înregistrate în buget pentru plata cu 

întârziere a datoriilor către bugetul statului - 110 mii lei și cheltuieli privind 

pierderile din creanțe - 87 mii lei. 

 Câștigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2021 este de 2.477 mii 

lei cu 0,36% mai mic decât cel realizat în anul 2020. 

 Productivitatea muncii prognozată pentru anul 2021 este de 32 mii lei, la 

aceeași valoare cu cea realizată în anul precedent. 

 Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale prognozate pentru anul 2021 sunt 

în valoare de 1.000 mii lei cu 8,64% mai mici decât cele realizate în anul 2020. 

Nivelul plăților restante estimate în buget pentru anul 2021 este de 1.000 mii 

lei, cu 41,76% mai mici decât cele realizate în anul 2020, iar cel al creanțelor restante 

este de 1.100 mii lei, cu 41,71% mai mici decât cele realizate în anul 2020. Acest 

lucru se datorează obținerii în anul 2021 a unei eșalonări la plată a datoriilor la 

bugete. 

Indicatorii  economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Municipal Security S.R.L. sunt detaliați în cele 5 

anexe la buget, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 

3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 

cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a 

acestuia. 

De asemenea, supunem aprobării dumneavoastră indicatorii de performanță 

pentru anul 2021 așa cum sunt prezentați în anexa bugetului, anexă ce va fi și a 

contractului de mandat. 
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