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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Alaturat va inaintam in termen, spre aprobare, Bugetul de venituri si

cheltuieli pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 si 2017.

Cu respect,
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NOTA DE FLINDAMENTARE

a bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2015 si estimari pe anii 2016 si 2017

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si estimarile
pentru anii 2016 si 2017, s-au facut conform O.G. nr. 26 din 2n -08-2013 cu
completarile ulterioare (O.M.F.P. n.r. 2032 din 19-12-2013, privind aprobarea
formatului structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de
fundament ate a acestuia).

La completarca anexelor de fundamentare s-a avut in vedere prevederile legale,
pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene.

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a facut avand in vedere functiile
pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume : functia de previziune,
functia de control si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Fundamentarea volumului de venituri, preconizat a se realiza, s-a facut prudent
cu analiza si gandire, avand in vedere lipsa surselor certe din partea principalilor
nostri parteneri, privind obiectul de activitate a societatii, lucrari de drumuri, unde
sursele pentru aceste lucrari sunt de la buget si care la data intocmirii bugetului,
acestea sunt necunoscute.

Societatea nu primeste subventii de la buget si nu a beneficiat de fonduri
europene nerambursabile, deoarece conform prevederilor in vigoare, societatea nu se
incadreaza la IMM-uri care pot accesa fonduri europene.

Pentru anul 2015 indicatorii prevazuti s-au stabilit avand in vedere
urmatoarele :

A Contractele certe de lucrari existente pe anul 2015 care sunt foarte mici
cu mult sub volumul de lucrari prevazut in bugetul de venituri si
cheltuieli;

A Incertitudinea fondurilor de la buget pentru lucrari de drumuri la aceasta
data:

A Continuarea activitatii societatii in conditii profitabile;



A Potentialul societatii ca resurse tehnice, umane si financiare;
A Mentinerea personalului califrcat. i

In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 este prevazut un volum de
venituri totale de 10 500 mii lei, cu cheltuieli in valoare de 10 290 mii lei si un profit
de 210 mii lei, pastrand un echilibru intre venituri si cheltuieli.

Restul indicatorilor sunt prevazuti in anexele 1-8 prezentate in nota de
fundamentare abugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

Cheltuielile cu deductibilitatea fiscala au fost stabilite conform cu lesislatia in
vigoare.

Anexam la prezenta nota de fundamentare:
Anexa 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimari

pentru anii20l6 si2017;
Anexa 2 -Detalierea indicatorilor economico- financi ari prev azuti in

bugetul de venituri si cheltuieli;
Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
Anexa 4 -Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari;
Anexa 5 - Programul de investitii, dotari si surse de finantare;
Anexa 6 - Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea

resurselor
Anexa 7 - Situatia datoriilor din imprumuturi contractate
Anexa 8 - Masuri'de imbunatatire areztltatului brut si reducere al

platilor restante;
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimari pentru anii

2016 si 2017 au fost aprobate in sedinta Consiliului de Administratie.
Fata de cele prezentate supunem anahzei si aprobarii bugetul de venituri si

cheltuieli pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016 si 2017, conform anexelor.

Contabil sef,
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