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Noti de constatare
privind fundamentarea Bugetului de venituri

gi cheltuieli pe anul 2020

Conform Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr.1l5ll20I2la art.2 alin.
b) se prevede ca atribulie a Controlului Financiar de Gestiune:

"b) verificd respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului
bugetului de venituri qi cheltuieli al operatorului economic Si a proiectelor bugetelor de
venituri Si cheltuieli ale subunitd{ilor din structura acestuia;".

Pentru reahzarca acestor atribulii s-a intreprins o verificare a proiectului
Bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2020.

Datele cuprinse in buget se refer[ la veniturile, cheltuielile qi rezultatele
preconizate a se realiza in anul financiar 2020 comparativ cu datele preliminate lrealizate
pentru anuI20l9.

La fundamentarea Bugetului de Venituri gi Cheltuieli pentru anul2020 s-au avut
in vedere urmdtoarele:
- r e alizdr rle e c onomico - fi nanc i are pre I iminate h ealizate p e anul 20 | 9 ;
- cregterea productivitdtii muncii;
- planul de investilii, dotiri, sursele de finantare;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societ6{ii;
- creqterea eficien{ei activitdtii societdtii;
- reglementarile legale in vigoare, aplicabile.

Baza legald carc a stat la elaborarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru anul
2020 este urmdtoarea :

r Legea contabilitdlii nr.82ll99l, republicatd, cu modificdrile si complet6rile
ulterioare;

. O.M.F.P. nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului qi structurii
bugetului de venituri ;i cheltuieli, precum qi a anexelor de fundamentare a acestuia;

o O.G. nr.26 din21.08.2013 privind intdrirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitSlile administrativ teritoriale sunt acfionari
unici ori majoritari sau dejin direct ori indirect o participafie majoritard, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;

o Ordinul nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind
situaliile financiare anuale individuale qi situajiile financiare anuale consolidate:

o Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020, bugetului de stat pe anul 2020;
o Legea nr. 6 din 6 ianuarie 2020, bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul

2020;
o Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal cu modificdrile

ulterioare;
o Hot5rdrea nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de

pe fard garantat in platd;

qi completdrile

bazd minim brut
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Tototdatd s-au
este parte:

o O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011privind guvernanla corporativA a intreprinderilor

publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
o O.U.G. nr. 198 din 22.12.2005 privind constituirea, alimentarea qi utilizarea

Fondului de intrelinere, inlocuire qi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a

infrastructurii serviciilor publice care benefi ciazd" de asistenld financiard nerambursabild

din partea Uniunii EuroPene.
o prevederile Contractului Colectiv de Muncd, semnat intre Apaserv Satu Mare

S.A. Ei Sindicatul Liber Comunala Satu Mare.

avut in vedere contractele qi angajamentele importante in care Societatea

o Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
canalizare rc. 123 13 I t9 .l | .2009, actualizat;

o Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A';

publice de alimentare cu aPd qi de

o Planul de administrare al Apaserv Satu Mare S.A. 2017 -2021;

o Contractul de credit cu B.E.R.D. pentru cofinanlarea proiectului realizat

POS Mediu;
o Contractele de finan{are din fonduri europene in vigoare'

CONSTATANT:

proiectul Bugetului de venituri qi cheltuieli2020 respectd formatul gi corelaliile date

prin O.M.F.p. m. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului qi structurii

tugetului de venituri ;i cheltuieli, precum ;i a anexelor de fundamentare a acestuia;

in ipotezele descrise in Nota de fundamentare privind veniturile qi cheltuielile,

proiectul de Bugetului de venituri qi cheltuieli2}2} respecti prevederile Legea nr. 5 din 6

ianuarie 2020, bugetului de stat pe anul 2020.
proiectul Bugetului de venituri qi cheltuieli 2020 se incadreazd in ansamblu in

prevederile O.G. nr. 2612013 cu modificdrile qi completdrile ulterioare'

RECOMANOARI:

in lumina celor descrise, recomandarea este de a inainta proiectul BVC 2020 spre

avizare qi aprobare forurilor abilitate.

$ef Birou Control Financiar de Gestiune
qi Guvernanld corPorativd

prin

ec. Ioji


