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1.  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe  anul  2019  ale S.C. SIMPRESTUTIL 

SRL  Simeria are  urmatoarea  structura: 

 

Denumire indicator Suma în lei 

Total venituri, din care: 836.000 lei 

Venituri din prestari servicii 812.000 lei 

Venituri din subventii –conventii  somaj 24.000 lei 

 

 

Denumire indicator Suma în lei 

Total cheltuieli,  din  care: 818.000 lei 

Cheltuieli de  personal 457.000 lei 

Cheltuieli cu  bunuri  si  servicii 314.000 lei 

Cheltuieli investitii   47.000 lei 

 

S.C. SIMPRESTUTIL  S.R.L., a  realizat in  anul  2019   următorii indicatori : 

 

- venituri totale                                  -    853.850 lei 

- cheltuieli totale                              -    810.013 lei 

- profit brut                                                        -       43.837 lei 

- impozit pe profit                                        -         7.014 lei 

- profit net (pierdere neta)                             -        36.823 lei 

  

      Profitul net in suma de 36.823 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele 

destinatii:  

- rezerve legale                               -      36.823 lei 

- acoperirea pierderii contabile                                        -               0 lei 

- dividende                                           -              0  lei 

- alte rezerve                                                      -              0  lei 

 

 

 

Suma de 810.013  lei reprezintă următoarele cheltuieli 

 

- Cheltuieli efective generate de realizarea contractelor de prestari servicii pe 

care societatea le-a  incheiat cu diversi  clienti: cheltuieli de personal, piese de 

schimb pentru utilaje, combustibili, materiale de natura obiectelor de inventar, 



cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli cu asigurarile, cheltuieli cu 

matarialele consumabile,  diverse taxe pentru  autorizari. 

- In  cursul  anului  2019,  conform  programului  de  investitii  asumat ,   s-au 

achizitionat  urmatoarele utilaje: 

 . LAMA  ZAPADA  MECANICA 2700 MM  KOMATSU WB 

 

 

 În anul 2019   SC Simprestutil SRL Simeria  a avut  un  numar de 12  salariati. 

 

Urmare aparitiei   ORDONANŢEI DE URGENŢĂ a Guvernului României 

nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 – pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 885/2017), s-a  facut  transferul 

contribuțiilor către angajat,  marindu-se  astfel  venitul  brut al 

angajatului. 

, 

             Veniturile salariale ale personalului sunt: 

 

  

Nr. 

crt. 
Funcţia Nivel studii Salariu de baza 

1 Administrator S 3.953 

2 Economist S 2.082 

3 Mecanic M/G 2.230 

4 Mecanic M/G 3.020 

5 Zidar-Rosar M/G 3.009 

6 Zidar-Rosar M/G 2.508 

7 Sudor M/G 2.868 

8 Electrician M/G 3.077 

9 Muncitor necalificat - 2.380 

10 Muncitor necalificat - 2.327 

11 Muncitor necalificat - 2.327 

12 Muncitor necalificat - 2.230 

 

 Raportul de activitate pentru anul 2019 poate fi descarcat de pe site-ul Primariei 

orașului Simeria, 

 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

                                                    Ec.   SARAFINCEAN  MARIUS    

                

https://www.cabinetexpert.ro/2017-11-11/oug-79-2017-modificarea-si-completarea-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-transfer-contributii-modificare-prag-micro-etc.html
https://www.cabinetexpert.ro/2017-11-11/oug-79-2017-modificarea-si-completarea-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-transfer-contributii-modificare-prag-micro-etc.html

