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Proiect 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021  

al S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L. 
 
 Având în vedere: 
    - Referatul cu privire la constituirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a 
directorului general al S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L., înregistrat cu nr. 434/16.04.2021;   

 - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului inițial 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L., înregistrat cu nr. 
2186/16.04.2021,  

-  Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul financiar-
contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea privind 
aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. ,,APATET NATURA” 
S.R.L., înregistrat cu nr.2187/16.04.2021, 
 Văzând votul consilierilor în funcție prezenți ........... din totalul de 13 în funcție, 
 Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 

În baza prevederilor: 
- art. 1, lit. c), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 și art. 9 din O.G. 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, 

- art. 2 din Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii 
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de 
fundamentare a acestuia, 

- art. 48 din Legea nr. 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021, 
- art. 19 alin. (1), lit. b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborate cu ale alin. (7) lit. n), art. 139 

alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 Consiliul local al comunei Țețchea 
 

H O T Â R Â Ș T E: 
 

Art.1. (1) Pentru anul 2021, S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L. Țețchea, poate 
prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă 
de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor 
legale, astfel: 
    a) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, 
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată; 
    b) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creşteri salariale şi/sau de 
creşterea numărului de personal în anul 2020; 



    c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului 
mediu de salariaţi în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind 
aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din 
industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din 
Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, şi doar pentru operatorii 
economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 
2020, prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale; 
    d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părţi din 
salariul angajaţilor, care au beneficiat de şomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de 
bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 
6/2020, cu modificările şi completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au 
diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale; 
    e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării 
numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute 
prin acte normative. 
    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare 
ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 
    (3) Dacă S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L. a înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante la data 
de 31 decembrie 2020 nu poate prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 
creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de 
acordarea unor creşteri salariale şi/sau de creşterea numărului de personal în anul 2020. 
    (4) Dacă S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L în anul 2020 a realizat profit şi nu înregistrează 
plăţi restante la data de 31 decembrie 2020 poate majora câştigul mediu brut lunar pe 
salariat, cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere 
a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, precum şi cu condiţia 
să nu programeze pierderi şi/sau plăţi restante. 
    (5) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), în 
vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli: 
    a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, 
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021; 
    b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creşteri salariale şi/sau de 
creşterea numărului de personal în anul 2020; 
    c) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului 
mediu de salariaţi în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu 
modificările ulterioare, şi doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume 
cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli conform prevederilor legale; 
    d) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 
acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării de la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază sau ca urmare a 
decontării unei părţi din salariul angajaţilor, care au beneficiat de şomajul tehnic, 
reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu 
mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



    e) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării 
numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii prevăzute 
prin acte normative. 
    (6) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (4), în vederea stabilirii 
indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează: 
    a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a 
sumelor primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a 
unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie 
în anul curent; 
    b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor 
stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor 
fi recalculate folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale 
anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor. 
    (7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător şi operatorilor economici 
prevăzuţi la alin. (3). 
    (8) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform 
prevederilor alin. (5) şi indicele de creştere a productivităţii muncii recalculat conform 
prevederilor alin. (6) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2021 la nivelul 
realizat al anului 2020. 
    (9) Dacă S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L în anul 2020 a înregistrat un rezultat brut negativ 
este obligat să nu programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli pierderi anuale sau, dacă 
prevăd, să programeze reducerea acestora faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului 
precedent în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene 
de realizare pentru întreg anul 2021, iar pentru pierderile contabile din anii precedenţi să fie 
prezentat un program de acoperire a acestora pe termen mediu şi lung. 
    (10) Dacă S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L” în anul 2020 au înregistrat plăţi restante sunt 
obligaţi să programeze în bugetul de venituri şi cheltuieli reducerea acestora faţă de nivelul 
înregistrat la sfârşitul anului precedent în baza unui program care să conţină măsuri 
concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2021. 
 

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. ,,APATET 
NATURA” S.R.L. Țețchea, societate la care comuna Țețchea este acționar unic, prevăzut în 
anexele 1 – 8 la prezenta hotărâre. 

 
           Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul Comunei Țețchea și 
conducerea S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L. Țețchea. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 

- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Inspectorul cu atribuții financiar – contabile; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- S.C. ,,APATET NATURA” S.R.L. Țețchea; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 

 
 
                       INIȚIATOR,                                                                    AVIZAT, 

  Florin – Aurel Cazan                                                      Secretar general, 
                                                                                                          Florian Bronț 
                                                                                                       Consilier juridic, 
                                                                                                 Janett – Gabriela Covrig    

  
 


