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Consumul realizat in anul precedent a fost de aproximativ 1500 ffic, penrru care se
estimeazd o valoare de 3.315 lei ce ar fi trebuit decontat5 de Primiria Cogealac. in acest
caz supunem aprobdrii decontarea, in anul 2015, a consumului de apd realizat in anul 2014
dar 9i a celui ce se va realiza incep6nd cu anul 2015 si p6nb la data dizolvbrii societSlii.

Pentru realizarea de venituri suplimentare din activitatea de alimentare cu ap; se
vor avea in vedere tarifele pentru lucrdri propuse in Anexa nr. 10.

CHELTUIELI TOTALE, din care:
1. Cheltuieli de exploatare
2. Cheltuieli financiare:

54B.B0B lei
54B.B0B lei

0 lei

Cheltuielile totale reprezintd costurile directe pentru activitatea de bazl, respectiv
consumul de materii-materiale, intretinerea, reparatiile, cheltuielile salariale, impozite 9i
taxe, amortizare, cheltuielile cu procurarea energiei electrice etc.

Conform H.G. nr. IO9I/2O|4 pentru stabilirea salariului de bazi minim brut pe !ard
in anul 2015 salariul minim brut garantat in platd va cregte in doud etape, respectiv la 01
ianuarie 2015 9i 01 iulie 2015. Valoarea salariului minim la O1 ianuarie 2015 este de 975
lei.

Cheltuielile cu salariile ce se vorinregistra in anul 2O\5, in valoare totalS de 409,068
lei, sunt compuse din: salarii de bazd in sumi de 373284 si cheltJieli cu asigurdrile gi
proteclia sociald de 75972lei.

Aceste cheltuieli sunt aferente unui numdr de 26 salariati distribuiti astfel:
-13 salariafi pentru activitatea de alimentare cu apd pentru care se efectueazd o

cheltuialS cu salariile de 74225 lei la care se adaugd cheltuielile privind asicugErile sociale
in sumd de 3245lei, rezult6nd astfel o cheltuialS totalS de personal de 17470lei;

-10 salaria!i pentru activitatea de salubrizare pentru care se efectueazS o cheltuialS
cu salariile de 9533 lei la care se adaugE cheltuielile privind asicugirile sociale in sumE de
2775lei, rezult6nd astfel o cheltuialS totalS de personal de 11708 lei;96 lei;

-3 salariafi pentru activitatea de administrare (TESA) pentru care se efectueazd o
cheltuialS cu salarlile de 4000 lei la care se adaug5 cheltuielile privind asicugbrile sociale in
sumd de 911 lei, rezult6nd astfel o cheltuialS totalS de personal de 4911 lei.

Activitatea de salubrizare este o activitate pentru care primEria a obtinut fonduri
europene/ cu obligativitatea de a mentine un numdr de salariati pe o perioadd de 5 ani de
la finalizarea proiectului, perioadS in care primiria se afl6 in situatia de monitorizare din
partea autoritdfi de management. Ordonan!5 de urgen!5 nr. 63 din 30/06/2010 pentru
modificarea gi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, precum gi
pentru stabilirea unor mdsuri financiare stabileste un numdr maxim de posturi pentru
administrafia publicd localS Cogealac. Pentru a realiza incadrarea in acest umdr de posturi
primdria a procedat la transferul de personal cdtre Gospod5rie Apd Canal si Salubrizare
Cogealac S.R.L. Acest transfer de personal presupune realizarea unor cheltuieli lunare care
trebuiesc suslinute financiar de primEria Cogealac.

Pentru eficientizarea serviciului de gospodErie este necesar atragerea de venituri
suplimentare care s5 susfin5 salariile persoanelor angajate pentru activitatea de salubrizare
care se ridicS, pentru anul 2015, la suma de 199.428 lei,

Finantarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului public,
precum gi pentru intretinerea, exploatarea gi funclionarea sistemelor aferente, se realizeazi
pe criterii economice gi comerciale.

Din analiza datelor reprezent6nd datorii inregistrate la data de 31.t2.2OI4 s-a
constatat cE societatea inregistreazb datorii, neachitate la scadentS, in sumS totalS de
234.788,63 lei, compuse din:

-datorii la bugetul de stat reprezent6nd impozite pe salarii, neachitate la scadent5,
in valoare totalS de 29.529 lei;

-datorii la bugetul de stat reprezent6nd TVA de plat5, neachitatb la scadentS, in
valoare de 73.120,63 lei;

-datorii la bugetul asigurdrilor sociale de stat, neachitate la scadenld, in valoare
totalS de 125.334 lei;

-datorii la sindicat, neachitate la scaden!5, in valoare totalS de 6.205 lei.
Sumele datorate la bugetul de stat sunt purtdtoare de dob6nzi 9i penalitbfi de

int6rziere calculate de ANAF si care se ridicb la suma14.959 lei, aga cum rezultS din fisele
sintetice ale plStitorului atasate in Anexa nr. 11 la prezentul proces verbal.
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