
OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI       Anexa 1 
SI PRIVATIZARII IN INDUSTRIE         
   

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI   
AFERENT ACTIVITATII DE PRIVATIZARE PE ANUL 2011 

            
              
mii lei                                

Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATORI Cod PREVEDEDERI 
ANUALE 

I. VENITURI TOTALE, din care:  3.769.490,00
1. Venituri curente  884.190,00
1.1      Venituri din dividende 30.10.08 884.000,00
1.2      Alte venituri, din care: 36.10.50 190,00
          - Venituri din dobânzi 31.10.03 100,00
2. Venituri din capital  2.885.300,00
2.1  Venituri din privatizare 39.10.04 2.885.300,00
II.  CHELTUIELI - TOTAL, din care: 

 
87.10.50 3.733.240,00

1. Cheltuieli curente, din care: 01 3.733.240,00
1.1 Cheltuieli administrare, privatizare 20 86.700,00
1.1.1 Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, 

agenţi de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru 
pregătirea si realizarea privatizării societăţilor comerciale 

 63.750,00

1.1.2 Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de 
privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, 
evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, 
documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi 
alte asemenea cheltuieli 

 450,00

1.1.3 Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea 
societăţii comerciale * 

 900,00

1.1.4 Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE  - 
1.1.5 Sumele cu care institutia publica implicata participa la 

majorarea capitalului social al unor societati comerciale, in 
cazurile prevazute de lege; 

 - 

1.1.6 Sume platite efectiv cumparatorilor, reprezentand daune 
suportate de institutia publica implicata ca urmare a 
garantiilor acordate de aceasta in contractele de vanzare-
cumparare de actiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru 
combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de 
cumparator;  

 20.400,00

1.1.7 Despagubiri acordate cumparatorilor pentru prejudicii suferite 
ca urmare a stabilirii in sarcina societatii comerciale a unor 
raspunderi, datorate poluarii mediului din activitati trecute, 
care nu au fost dezvaluite cumparatorilor de institutia publica 
implicata sau de autoritatea de mediu;  

 400,00



Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATORI Cod PREVEDEDERI 
ANUALE 

1.1.8 Garantii acordate cumparatorilor pentru daune cauzate 
acestora, prin faptul ca societatea comerciala este tinuta sa 
indeplineasca vreo obligatie, inclusiv fata de terti, sau sa 
suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si 
operatiuni care nu au fost dezvaluite si nici nu puteau fi 
cunoscute de cumparatori, ca urmare a efectuarii propriului 
audit asupra societatii comerciale si a caror cauza a existat la 
data incheierii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni;    

 500,00

1.1.9 Prejudicii cauzate cumparatorilor prin executarea unor 
hotarari judecatoresti definitive si irevocabile care obliga la 
restituirea in natura, catre fostii proprietari  a bunurilor 
imobile preluate de stat;  

 300,00

1.2 Transferuri  3.646.540,00
1.2.1 Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei 

statului  
55.01.20 2.762.350,00

1.2.2 Vărsăminte la bugetul statului din dividende  
 

51.01.41 884.000,00

1.2.3 Varsaminte la bugetul statului din alte venituri, din care: 
- varsaminte din dobanzi 

51.01.41 190,00
100,00

 Excedent/Deficit (I. – II.)  36.250,00
III.  Informatii privind disponibilul, din care : 

1. Disponibil la inceputul perioadei conform Legii nr. 
399/2002 

2. Disponibil ramas de restituit de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului cf. O.U.G. nr. 13/2009, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2009 

3. Disponibil constituit in cursul anului, conform Legii nr. 
399/2002 

4. Garantie de participare licitatie pentru privatizare S.C.  
Uzina Termoelectrica MIDIA S.A. 

5.  Total disponibil la sfarsitul anului, conform Legii nr. 
399/2002 (1 + 2 + 3-4)** 

 

1.003,00

7.597,00

36.250,00

1.500,00

43.350,00
 

* - Suma include si finantarea cheltuielilor necesare inregistrarii la Registrul Comertului a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de 
Afaceri a calitatii de actionar la  S.C. IPIU CONSULTING ENGINEERING S.A., cele necesare lichidatorului pentru lichidarea societatii 
comerciale care nu are patrimoniu de valorificat, precum si indemnizatia cuvenita administratorilor speciali numiti conform Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolventei, inclusiv  contributiile aferente acestora. 

** - Disponibil la sfârşitul anului, conform Legii nr. 399/2002, cu excepţia sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, garanţii de 
buna execuţie, garanţii pentru plata preţului contractului.  
 
 


