
• Compania Municipală 
ILU A C 

UCUR STI 
' 

HOTĂRÂREA nr. 4/07.12.2017 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Companiei Municipale 
Iluminat Public Bucureşti S.A., legal constituită şi întrunită statutar în 
şedinţă extraordinară în data de 07.12.2017, în temeiul art. 121 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990 şi art. 12.10 din Actul constitutiv al Companiei 
Municipale Iluminat Public Bucureşti SA, la adunare fiind prezenţi acţionarii 
deţinând totalitatea capitalului social, respectiv: 

1. MUNICIPIULUI BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, 
sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, cu un număr de 11. 988 
acţiuni, reprezentând 99,9973 % din capitalul social, reprezentat în temeiul 
art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public 
Bucureşti SA, art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
şi conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
135/ 11.04.2017 prin dna. Neacşu Ioana Mihaela şi dna. Gherghiceanu 
Florentina 

2. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, 
sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/ 1999, CUI 
RO 11573879, cu un număr de 12 acţiuni reprezentând 0.0027 % din 
capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al 
Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti SA prin dl. Amzar 
Gheorghe, 

În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Actului constitutiv al 
Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti SA, 

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea 

HOTĂRĂRE: 

Art. 1. Având în vedere Nota nr. 363/07.12.2017, se aprobă 

propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei 

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SA 
Bucureşti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144 



• 

IP. 
Compania Municipală 

U T PUB C 
UCURESTI • 

Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A pentru anul 2017, în forma 
prevăzută în Anexa la Nota nr. 363/07.12.2017 

Art. 2 . Se împuterniceşte Directorul General al Companiei Municipale 
Iluminat Public Bucureşti S.A., dl. Adrian Corbu să semneze documentele 
necesare şi să efectueze toate procedurile si formalitătile prevăzute de lege în 
scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale ordinare a 
actionarilor, inclusiv efectuarea formalitătilor necesare pentru înregistrarea 
la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a 
Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor. 

ACTIONARll: 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, prin reprezentanţi: 

a Mihaela 

Prin repreze ntant 

AMZAR GHEORGHE 

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SA 
Bucureşti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144 



JRITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
atorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
Jl/Adresa: BUCURESTI , STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
unic de înregistrare 37832144 

ANEXA1 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI 

Nr. 
Realizat/ Propuneri an 

INDICATORI rd. 
Preliminat an curent 2017 Estimari an 2018 

precedent 2016 (TRIM IV) 

1 2 3 4 5 6 

VENITURI TOT ALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.6+Rd.6) 1 - 24,000.00 

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 - 24,000.00 
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 - -
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 - -

2 Venituri financiare 5 - -
3 Venituri extraordinare 6 - -

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 5,.441 .00 21,600.00 

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 5,441 .00 21 ,200.00 

A. cheltulell cu bunuri sl servicii 9 1,512.02 5,816.30 

B. cheltuieli cu Impozite, taxe 11 varsaminte asimilate 10 64.50 65.36 
c. cheltuieli cu personalul, din care: 11 3,834.48 14,918.35 

co Cheltulell de naturi salarlali(Rd.13+Rd.14) 12 2,835.54 11,342.16 

C1 eh. cu salarllle 13 2,560.54 10,242.16 

C2 bonus uri 14 275.00 1,100.00 

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 - -
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 
personal 16 - -
Cheltulell aferente contractului de mandat al a altor 

C4 organe de conducere sl control, comisii si comitete 
17 331 .44 984.88 

C5 
cheltuieli cu aslgurirlle tl protecţia sociali, fondurile 
snaciale al alte obliaatll leaale 18 667.50 2,591.31 

D. alte cheltulell de exploatare 19 30.00 400.00 

2 Cheltuieli financiare 20 - 400.00 

3 Cheltuieli extraordinare 21 - -
REZULTA TUL BRUT (profit/pierdere) 

22 - 6,441 .00 2,400.00 

IMPOZIT PE PROFIT 23 - 384.00 
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA 
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 - 2,016.00 

1 
Rezerve legale 

25 - -
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)RITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
atorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
11/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
unic de înregistrare 37832144 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 · 

Nr. 
Realizat/ Propuneri an 

INDICATORI rd. 
Preliminat an curent 2017 

precedent 2016 (TRIM IV) 

1 2 3 4 5 

2 
Alte rezerve reprezentAnd facilităţi fiscale prevăzute de lege 

26 

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele 
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru 
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de 

4 capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 
aferente acestor împrumuturi 

28 

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 

6 
Profitul contabil rimas după deducerea sumelor de la Rd. 
25,26,27,28,29 30 
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul 
net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu 

7 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul 
financiar de referinţă 31 
Mlnimlm 50% vlrsăminte la bugetul de stat sau local în 
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 

8 în cazul socletăţllor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu 
capital integral sau majoritar de stat, din care: 

32 

a) 
- dividende cuvenite bugetului de stat 

33 

b) 
- dividende cuvenite bugetului local 

33a 

c) - dividende cuvenite altor acţionari 
34 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -

9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 
proprie de flnantare 35 
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 

36 
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 

37 
a) cheltuieli materiale 38 
b) cheltuieli cu salariile 39 
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ANEXA 1 

MII LEI 

Estimari an 2018 

6 

- -
2,016.00 

- -
- -

-

- -

- -

-
- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -



JRITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
·atorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
Jl/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
unic de înregistrare 37832144 

ANEXA 1 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI 

Nr. 
Realizat/ Propuneri an 

INDICATORI rd. Preliminat an curent2017 Estimari an 2018 
precedent 2016 (TRIM IV) 

1 2 3 4 5 6 
c) cheltulell privind prestarile de servicii 40 - -
d) cheltuieli cu reclama sl publicitate 41 - -
e) alte cheltuieli 42 - -

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 
43 9,411.00 100.00 

1 Aloc.ţii de la buget 44 -
1•locattl bugetare aferente plltli angajamentelor din anii 
anteriori 45 -

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 9,411 .00 100.00 
DATE DE FUNDAMENTARE 47 . 

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 165.00 165.00 

2 Nr.mediu de salariaţi total 49 165.00 165.00 
Caatlgul mediu lunar pe salariat (leUpersoanl) determinat 

3 pe baza cheltuielilor de naturi salariali 
(Rd.12/Rd.49)/12*1 OOO 50 5.17 5.17 
Caattgul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza 

4 cheltulelllor cu salariile (leUpersoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 

51 5.73 5.73 

5 
Productivitatea muncii Tn unltltl valorice pe total personal 
mediu (mii lel/persoanl) (Rd.2/Rd.49) 52 - 145.45 
Productivitatea muncii în unltitl fizice pe totaJ personal 

6 mediu (cantitate produse finitei peraoanA) < MII 
MP/ANGAJAT> 53 . 866.67 
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 

7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 0.90 -
8 Pliţl restante 55 -
9 Creanţe restante 56 -
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RITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
torul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
nic de înregistrare 37832144 

ANEXA2 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

Prevederi an precedent 2016 

INDICATORI 
Nr. Propuneri 2017 
rd. conform Preliminat I (TRIM IV) 

Hotararii C.A. Realizat 

1 2 3 4 5 5.00 
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 - - -

1 
Venituri totale din exploatare 
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 - - -

a) 
din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 

3 - - -
a1) din vânzarea produselor 4 - -
a2) din servicii prestate 5 -
a3) din redevenţe şi chirii 6 - . . 
a4) alte venituri 7 . 

b) din vânzarea mărfurilor 8 - - -
c) 

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 - . -
c1 subven~i. cf. prevederilor legale în vigoare 10 - - . 
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 - . -

d) din oroductia de imobilizări 12 - - -

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 
13 . - -

f) 
alte venituri din exploatare 
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 ), din care: 14 . - . 
f1) din amenzi şi penalităţi 15 - - . 
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(Rd.17+Rd.18), din care: 16 - - -
• active corporale 17 - - -
- active necorporale 18 - - -

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 . - -
f4) din valorificarea certificatelor C02 20 . . -
f5) alte venituri 21 -

2 
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), 
din care: 22 . - -

a) din imobilizări financiare 23 - - . 
b) din investiţii financiare 24 - . . 
c) din diferenţe de curs 25 -
d) din dobânzi 26 -
e) alte venituri financiare 27 . 

3 Venituri extraordinare 28 -
HELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 . - 5,441 .00 

1 
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 
care: 30 - - 5,441.00 
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MII LEI 

Estimari an 
2018 

6 

24,000.00 

24,000.00 

24,000.00 
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24,000.00 
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-
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. 
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-
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. 
-
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21,600.00 

21,200.00 



RITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
torul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 94, ET2 
nic de înregistrare 37832144 

ANEXA2 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

Prevederi an precedent 2016 

INDICATORI 
Nr. Propuneri 2017 
rd. conform Preliminat/ ( TRIM IV) 

Hotararii C.A. Realizat 

1 2 3 4 5 5.00 
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din 
care: 31 - - 1,512.02 

A1 
Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 - - 1,208.52 

a) cheltuieli cu materiile consumabile 33 93.07 

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 - - 13.75 

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 1.25 

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 12.50 

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
"' 37 1,100.00 

d) cheltuieli privind energia şi apa 38 1.70 

e} cheltuieli privind mărfurile 39 - - -
A2 

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 - - 123.00 

a} cheltuieli cu întretinerea şi reparatiile 41 - - -
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 - - 73.00 

b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 
43 - -

b2) - către operatori cu capital privat 44 73.00 

c) prime de asigurare 45 50.00 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ 

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 - - 180.50 

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 - -
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 

48 - 1.00 

b1) cheltuieli privind consultanta juridică 49 - -
c) 

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 
(Rd.51+Rd.53), din care: 50 - - -
c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 -

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 52 -

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 - -
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu 
modificările ulterioare 54 - -
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MII LEI 

Eslimari an 
2018 

6 

5,816.30 

4,415.80 

3,597.80 

550.00 

50.00 

500.00 

200.00 

68.00 

-

389.00 

27.00 

292.00 

-
292.00 

70.00 

1,011.50 

-
7.00 

-

-
-

-
-

-



RITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
torul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
nic de înregistrare 37832144 

ANEXA2 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

Prevederi an precedent 2016 

INDICATORI Nr. Propuneri 2017 
rd. conform Preliminat I ( TRIM IV) 

Hotararll C.A. Realizat 

1 2 3 4 5 5.00 
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 

55 - - -
- eh.de oromovare a oroduselor 56 - - -

d) Ch. cu sponsorizarea {Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 
care: 57 - - -
d1) eh.de soonsorizare a cluburilor soortive 58 - - -
d2) eh. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 - - -
d3) eh. privind acordarea ajutoarelor umanitare si 

sociale 60 - -
d4) alte cheltuieli cu soonsorizarea 61 - - -

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 - -
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 6.00 

- cheltuieli cu diuma (Rd.65+Rd.66), din care: 64 - 5.00 

-interna 65 5.00 

-externa 66 . 
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunica~i 67 6.00 
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 1.00 

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi , din care: 
69 - - 17.50 

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 - -
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 

de calcul 71 . 2.50 
13) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 - 5.00 

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale, din care: 73 . . -

-aferente bunurilor de natura domeniului public 
74 - - -

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 - - -
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 

de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr. 10912011 76 . - . 

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licita~ile şi alte 
anunturi 77 - 10.00 

j) alte cheltuieli 78 . 150.00 

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 - - 64.50 
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MII LEI 

Estimari an 
2018 
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80.00 

50.00 

35.00 

15.00 

36.00 

3.50 
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45.00 

-

7.00 

. 

. 
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30.00 

803.00 

65.36 



RITATEAADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
torul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
1ic de înregistrare 37832144 

ANEXA2 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

Prevederi an precedent 2016 

INDICATORI 
Nr. Propuneri 2017 
rd. conform Preliminat I ( TRIM IV) 

Hotararii C.A. Realizat 

1 2 3 4 5 5.00 

a) eh. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor 
minerale 80 - - -

b) 
eh. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 
şi resursele minerale 81 . - -

c) eh. cu taxa de licenţă 82 . . . 

d) eh. cu taxa de autorizare 83 . . 63.00 

e) eh. cu taxa de mediu 84 . . . 

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 1.50 

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), 
din care: 86 . . 3.8~.48 

co Cheltuieli de natură salariată (Rd.68+ Rd.92) 67 . . 2,835.54 

C1 Cheltuleli cu salariile (Rd.69+Rd.90+Rd.91), din care: 
88 . . 2,560.54 

a) salarii de bază 89 2,560.54 

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de 
bază (conform CCM) 90 . 
c) alte boniflcatii <conform CCM) 91 . 

c2 
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99). din care: 

92 . . 275.00 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 
57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, din care: 93 . . . 

- tichete de creşă , cf. Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 94 . . . 
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare: 

95 . 
b) tichete de masă: 96 150.00 

c) tichete de vacantă: 97 . . . 
d) eh. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în 
anul precedent 96 . . . 
e) alte cheltuieli conform CCM. 99 . . 125.00 

C3 
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 
din care: 100 . . . 
a) eh. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor 
de personal 101 . . . 
b) eh. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 
hotărâri iudecAtoresti 102 . . . 
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 
prlvatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 

103 . . . 
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MII LEI 

Estimari an 
2018 
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5.36 

40.00 
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~ITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
corul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
fAdresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
1ic de înregistrare 37832144 

ANEXA2 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

Prevederi an precedent 2016 

INDICATORI Nr. Propuneri 2017 
rd. conform Preliminat I ( TRIM IV) 

Hotararii C.A. Realizat 

1 2 3 4 5 5.00 
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 

104 - - 331.44 
a) oentru directorVdirectorat 105 - - 141.43 

I-componenta fixa 106 141.43 

I-componenta variabilă 107 - - -
b) pentru consiliul de administratle/consiliul de 
supraveghere, din care: 108 - - 190.01 

I-componenta fixă 109 - - 190.01 

I-componenta variabilă 110 - - -
c) pentru AGA şi cenzori 111 - - -
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 

112 - - -
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, fondurile 

C5 
speciale şi alte obligatli legale 
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din 
care: 113 - - 667.50 
a) eh. privind contribuţia la asigurări sociale 114 470.64 
b) eh. privind contribuţia la asigurări ptsomaj 115 21.69 

c) eh. privind contribuVa la asigurări sociale de sănătate 
116 174.96 

d) eh. privind contribuVile la fondurile speciale aferente 
fondului de salarii 117 - -
e) eh. privind contribuţiia unităVi la schemele de pensii 

118 - - -
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 

119 - - -
D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 

120 - - 30.00 

a) 
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din 
care: 121 - - -

- către buaetul aeneral consolidat 122 - -
- ciUre alti creditori 123 - -

b) cheltuieli orivind activele imobilizate 124 - -
c) 

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 
125 - -

d) alte cheltuieli 126 -
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MII LEI 

Estimari an 
2018 
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984.88 

441.86 

282.86 

159.00 

543.02 

380.02 

163.00 

-

-

2,591.31 

1,827.87 

84.21 

679.23 

-
-
-

400.00 

-
-
-
-

-
-



RITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
torul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
nic de înregistrare 37832144 

ANEXA2 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

Prevederi an precedent 2016 

INDICATORI Nr. Propuneri 2017 
rd. conform Preliminat I ( TRIM IV) 

Hotararii C.A. Realizat 

1 2 3 4 5 5.00 

e) eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 
127 30.00 

f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 
I orovizioane CRd. 129-Rd .131), din care: 128 - . -
f1) cheltuieli orivind aiustările şi provizioanele 129 - - -
f1 .1) -provizioane privind participarea la profrt a 

salariatilor 130 - - -
f1 .2) - orovizioane in leaatura cu contractul de mandat 130a - - -
f2) 

venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere 
sau pierderi de valoare , din care: 131 - - -

f2.1) din anularea provizioanelor 
I 1Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care: 132 - - -

• din participarea salariaţilor la profit 133 - - -
• din deprecierea imobilizărilor corporale şi a 

rirl'11l.:intA 134 - - -
- venituri din alte provizioane 135 - . -

2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 
136 - - -

a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care: 
137 - - -

a1) aferente creditelor pentru investi~i 138 - -
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 - - -

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), 
din care: 140 - - . 
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 - -
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 - - -

c) alte cheltuieli financiare 143 -
3 Cheltuieli extraordinare 144 - - -

I -
REZULTATUL BRUT (profit/Pierdere) CRd.1-Rd.29) 145 . - - 5,441 .00 

!venituri neimoozabile 146 . - -
!cheltuieli nedeductibile fiscal 147 -

IMPOZIT PE PROFIT 148 -
DATE DE FUNDAMENTARE 149 - -

1 Cheltuieli de natura salarială (Rd.87) 150 - - 2,835.54 

2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 - - 2 560.54 

3 Nr. de Mrsonal Proanozat la finele anului 152 165.00 

4 Nr.mediu de salariati 153 165.00 
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Estimari an 
2018 
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400.00 

-
-
. 
-

-

-
-
-
-

400.00 

400.00 

-
400.00 

-
-
-
-
-
-

2,400.00 

-
-

384.00 

-
11 ,342.16 

10,242.16 

165.00 

165.00 



>RITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
1torul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
I/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
inic de înregistrare 37832144 

ANEXA2 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

Prevederi an precedent 2016 

INDICATORI Nr. Propuneri 2017 
rd. conform Preliminat/ (TRIM IV) 

Hotararii C.A. Realizat 

1 2 3 4 5 5.00 
Castigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza 

5 a) cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 
154 5.17 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 
b) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 

(Rd.150/Rd.153)112*1000 155 5.73 

6 a) 
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 
mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 -
Productivitatea muncii în unită~ fizice pe total personal 

b) mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 
<buc corouri) 157 -

c1) 
Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi 

fizice, din care 158 - . 
- cantitatea de produse finite (QPF) <buc corpuri> 159 -
- pret mediu (p) 160 -
- valoare=QPF x p 161 -
- pondere in venituri totale de exploatare = 
Rd.161/Rd.2 162 0.00% 

7 Plăţi restante 163 
8 Creanţe restante, din care: 164 

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 -
- de la ooeratori cu capital privat 166 
- de la bugetul de stat 167 
- de la bugetul local 168 
- de la alte entitati 169 -

MII LEI 

Estimari an 
2018 

6 

5.17 

5.73 

145.45 

866.67 

143,000.00 

0.17 

24,000.00 

100.00% 

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI 
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
Operatorul ;~conomic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 

I' 

Cod unic d~ înregistrare 37832144 .. 

' . .. 
Gradul de realizare a veniturilor totale 

ANII 2015 - 2016 

Nr 
Crt 
o 
I. 

1 

2. 
3. 

.. 
'• •. INDICATORI I 

I 1 

Venit~d totale (rd.1 +rd.2+rd.3), din care: 
Venit~ri din exploatare 
Venit~'.ri financiare 

Venit~;r i extraordinare 

,. 
,• 
" 
" I• 

'• „ 

, 

Prevederi an orecedent 2016 % 
Aprobat Realizat 4=3/2 

2 3 4 

- - 0.00% 

- - 0.00% 

- - 0.00% 

- - 0.00% 

Anexa nr.3 

Mii lei 
Prevederi an precedent 2016 % 

Aprobat Realizat 7=6/5 
5 6 7 

- - 0.00% 

- - 0.00% 

- - 0.00% 

- - -



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 
Cod unic de înregistrare 37832144 

Programul de investiţii , dotări şi sursele de finanţare 
2017 

Data an precedent 2016 
INDICATORI finalizării 

Aprobat 
Realizat/ 

investiţiei Preliminat 
o 1 2 3 4 5 

I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 
1 Surse proprii, din care: 

a) - amortizare 
b) - profit 

2 Alocatii de la buget 
3 Credite bancare, din care: 

a) - interne 
b) - externe 

4 Alte surse, din care: 
- APORT NA TURA LA CAPITALUL SOCIAL 
- (denumire sursă) 
-

li CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care: 
1 lnvestitii în curs, din care: 

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 
unităti i administrativ teritoriale: 
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 
unitătii administrativ teritoriale: 
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului 
sau al unitătii administrativ teritoriale: 

2 lnvestitii noi, din care: 

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 
INVESTITll utilaie necesare mentenanta iluminat 12/31/2017 
PRB {platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-
20m 12/31/2017 

Anexa 4 

mii lei 
Valoare 
an curent 

an 2018 an 2019 
2017 

6 7 8 

9,411 .00 100.00 100.00 
- 100.00 100.00 
- 100.00 100.00 
-
-
-
-
-
-

9,411 .00 - -
-
-

9,411 .00 100.00 100.00 
-

-

-

-

-
8,551 .00 

8,551 .00 
7 312.00 

3,600.00 



Data an precedent 2016 Valoare 
INDICATORI finalizării 

Aprobat 
Realizat/ an curent 

an 2018 an 2019 
investiţiei Preliminat 2017 

Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in 
cabluri subterane 12/31/2017 768.00 
Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon 12/31/2017 370.00 
Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon, malaxor beton si 
foreza 12/31/2017 462.00 
Compactor mecanic (cilindru compactor) 12/31/2017 108.00 
Placa vibratoare 12/31/2017 35.00 
Autobasculanta (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric 12/31/2017 586.00 
Camion 7,5 T cu autoincarcator 12/31/2017 674.00 
Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3 ,5 t 12/31/2017 512.00 
Motopompa profesionala 12/31/2017 47.00 
Grup electrogen 220 V - 380V 12/31/2017 65.00 
Panouri plus tiranti reglabili 12/31/2017 47.00 
Masina de taiat beton/asfalt 12/31/2017 19.00 
Masina de carotat beton/asfalt 12/31/2017 19.00 
INVESTITU Aoarate necesare 12/31/2017 408.00 
Megohmetru 12/31/2017 130.00 
Aparat masurat prize pamant 12/31/2017 130.00 
Camera termoviziune 12/31/2017 40.00 
Analizator energie (masurare parametri de retea si luminotehnici) 12/31/2017 108.00 
lnvestitii Automobile 12/31/2017 831.00 
Autovehicule cu patru roti motoare 12/31/2017 350.00 
Autoturism cu caroserie berlina 12/31/2017 41 .00 
Autoturisme cu caroserie break 12/31/2017 440.00 
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 
unităţii administrativ teritoriale: -
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 
unitătii administrativ teritoriale: -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului 
sau al unitătii administrativ teritoriale: -
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente 

3 (modernizări), din care: -

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: -
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 
unitătii administrativ teritoriale: -



Data an precedent 2016 Valoare 
INDICATORI fina lizării 

Aprobat 
Realizat/ an curent 

an 2018 an 2019 
investitiei Preliminat 2017 

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al 
unitătii administrativ teritoriale: -
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului 
sau al unitătii administrativ teritoriale: -

4 Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale) 860.00 100.00 100.00 
Mobilier 12/31 /2017 250.00 
Calculator 12/31/2017 120.00 
Sever 12/31/2017 40.00 
Imprimanta 12/31/2017 30.00 
Licente software 12/31/2017 420.00 

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii , din care: 
-

a) - interne -
b)- externe -

CONDUCĂTORU 
CORBU AD~~ . „ ~ 

-sltJ: ~ \ 

' 
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB 
Operatorul econbmic: COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A. 

I 

Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, 84, ET2 

Cod unic de înre1~i~trare 37832144 
Anexa nr.5 

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţi lor restante 
2017 

<mii lei> 

Termen 
an orecedent 2016 an curent 2017 an curent 2018 

Nr.crt. Măsuri de. 
Prelimlnat I Realizat I nfluenţe(+/-) Influente {+/-) 

realizare 
Rezultat Plaţi Rezultat t'Hi\I Rezultat Plaţi 

' brut 1~·1-l restante brut restante brut restante 

o :1 1 2 3 4 5 6 6 6 

Măsuri de îmbunătăţire a 
' 

PcLI rezultatului brut şi reducere a 
plăţilor ?,eslante 

IMasura 1 c resterea 
PARCURSULUI KILOMETRIC -

~ ' 
prin cre~terea numarulul de 

1 comenzi. curse speciale X X o o o o 
111asura f c rescer ea g1aou101 au· 
colectare a decontarilor 50% 
din valolirea restanta a 
abonam~nte lor pentru elevi sl 

2 studentl~ X X o o o o 
l 

Măsura 2 Reducerea 
cheltulel)l~r de exploatare 
aferente:lntrctlnerll s i repararii 
parcului 1v~chl de autobuze prin 

X X o o o o 
3 lnnolrea:aqestuia 

Masura n.„ ... „„ .• X X 

.I TOT AL Pct. I X X o o o o 

Pct.11 
Cauze c~re diminuează efectul 
rnăsurll<>;r prevăzute la Pct. I -
Cauza 1 }r.esterea salariului 

X X o o 
1 minim pe economie --1--- ·- ··- ·- ·- - ···---

X -~ X 
--~·--··- ---... .. ······ · - . 

an curent 2019 
Influenţe{+/-) 

Rezultat 
brut Plăţl restante 

6 6 

o 

o 

o 

o 

o 

Cauza n ~c,01 E~- .. , .. . ··----- ,_____ 
··· ··················· "-···· " 

TOTAL Pct. li -r;,~~x ~ \ I' Q . ·o o o o 
-·- - o 

Pct.111 TOTAL-< ENERAL Pct. I + Pct. li .... (.l)l- ( \' ;1,,'\.. „, o o o 
-· -· •. „ ... - .. ··- . ·- .. 

! - • \ I ''\ ,t·" { ..... c::: • 
CONDUCĂTORUL UNITĂŢll1'. ~ - --< 

" 
,. ,. 

CORBU ADRIAN • 
~I 

. ' . 

o 

o 

o 

o 

o 
o 




