
 

 

RAPORTUL DIRECTORULUI 

pentru 

S.C.SOLCETA S.A. 

La 31 martie 2017 

Întocmit în conformitate cu prevederile art 54 din OUG NR 109/2011 

 

 

 

 

1.Introducere 

 

     Raportul trimestrial este întocmit în conformitate cu prevederile art 54 din OUG NR 109/2011 

     Raportul este structurat pe următoarele  secţiuni: 

1. Introducere 

2. Performanţa financiară 

3. Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli 

4. Producţia fizică 

5. Indicatori de performanţă 

 

2.Performanţa financiară 

 

     Informaţiile financiare prezentate mai jos sunt în conformitate cu standardele de contabilitate 

româneşti aplicabile. 

    Valoarea capitalului social subscris şi vărsat este de 610.680 lei, reprezentând un număr de 

244.272 acţiuni cu o valoare nominal de 2,5 lei/acţiune, fără să sufere modificări faţă de 

31.12.2015 

  Capitalul social subscris şi vărsat este deţinut în proporţie de 98,08% de către Consiliul Local 

Ştei şi 114 acţionari persoane fizice care deţin 4701 acţiuni ce reprezintă un procent de 1,92% 

 

                                                            Creanţe şi datorii 

 

   Conform datelor înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 2016 creanţele 

societăţii sunt următoarele: 

 

                                           Clienţi                         1.543.388 

                                           Furnizori debitori               3.333 

                                           Alte creanţe                      19.000 

                                           Total creanţe-lei-         1.565.721 

 

 Datoriile pe termen scurt( cu scadenţa de plată până la un an) sunt: 

                    Împrumuturi şi datorii assimilate   258.463 

                    Avansuri încasate                               2.196 

                    Furnizori                                         180.997 



                    Impozit                                             10.796 

                 Datorii către salariaţi                                         63.380 

                 Asigurări sociale                                               64.219 

                 TVA de plată                                                    79.799 

                 TVA neexigibil                                                 73.089 

                 Impozit pe profit                                                 7.268 

                 Alţi creditori                                                     16.006 

                             Total datoriile pe termen scurt lei                   724.201 

 

 Datoriile pe termen lung( cu scadenţă de plată peste un an) sunt: 

                 

               Împrumuturi şi datorii assimilate                      28.000 

               Datorii la bugetul statului eşalonate               248.888 

                Total datorii pe termen lung lei                     276.888 

S.C.Solceta S.A. are datorii eşalonate la bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale în 

valoare de 248.888 lei conform articolului 195 din Legea 207/2015 

 

                                    Analiza contului de profit şi pierdere 

 

Structura veniturilor şi cheltuielilor realizate de S.C.Solceta S.A. în anul 2016 este 

următoarea: 

 

            Venituri din exploatare                                  2.485.374 

            Cheltuieli din exploatare                               2.437.377 

            Rezultat din exploatare                                      47.997 

            Venituri financiare                                               2634 

            Cheltuieli financiare                                          33.272 

            Rezultat financiar                                         - 30.638 

            Venituri totale                                              2.488.008 

            Cheltuieli totale                                           2.470.649 

            Rezultat brut                                                  17.359 

            Impozitul pe profit                                          15.120 

            Rezultat net                                                       2.239 

 

3.Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 

 

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor cuprinşi în BVC-ul societăţii pe anul 

2016 se constată o scădere a veniturilor totale cu 2,15% faţă de nivelul planificat şi o 

scădere faţa de nivelul planificat a cheltuielilor totale cu 2,26% asigurându-se astfel o 

creştere a profitului brut realizat cu 115,73 peste nivelul planificat. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Producţia fizică 

 

Nr. 

crt 

Serviciu/beneficiari UM TOTAL FACTURAT 

2015  

TOTAL FACTURAT 

2016 

 APĂ    

1 Persoane fizice mc 208873 208833 

2 Agenţi economici mc 42962 40941 

3 Instituţii  mc 36959 38632 

 TOTAL mc 288794 288406 

  mc   

 CANAL    

4 Persoane fizice mc 166493 150436 

5 Agenţi economici mc 185671 208863 

6 Instituţii  mc 58422 50732 

 TOTAL mc 410586 410031 

     

 SALUBRITATE    

7 Persoane fizice to 2263 2257 

8 Agenţi economici, 

Instituţii  

to 658 439 

9     

 TOTAL  908000 819000 

 

    Comparativ cu anul 2015 se constată în anul 2016 o scădere a consumului de apă cu 

388 mc şi a cantităţii de apă uzată cu 555 mc fapt care duce la scăderea producţiei în anul 

2016 faţă de 2017. 

    Din anul 2016 S.C.Solceta S.A. alimentează cu apă şi satul Rieni. 

    Începând cu luna august 2016 societatea are contract de salubrizare cu Comuna 

Cărpinet iar din decembrie 2016 şi cu Comuna Rieni. 

 

5 Indicatori de performanţă 

 

 

Indicatori de perfprmanţă Nivel planificat 2016 Nivel realizat 2016 

Profit din exploatare cf. B.V.C. aprobat 

pentru 2016 

37910 47996 

Gradul de încasare a creanţelor aferente 

2016 

85% 72% 

Raport cheltuieli de expl/cifra de afaceri 98,51% 98,07% 

Creşterea gradului de satisfacţie a 

clienţilor 

 realizat 

 

Creanţele au fost recuperate în proporţie de 91% de la persoane juridice dar recuperarea 

de la Asociaţiile de Proprietari se face foarte greu fapt care duce la un procent mediu de 

doar 72 % realizat.  



 

 

 

 

Indicatori specifici ai activităţii pe anul 2016, asumaţi prin Planul de management 

Nr. 

crt 

Denumire indicator UM Propus Realizat  

1 Populaţia deservită- alimentare cu 

apă potabilă 

% 96.8 98.9 

2 Populaţia deservită - canalizare % 94 94.8 

3 Pierderi  Mc/km/

zi 

39 24.7 

4 Ponderea cantitaţii de apă facturată 

pe bază de contoare 

% 87,7 91,2 

5 Personalul destinat sectorului 

apa/1000 de locuitori branşaţi la 

reţeaua de apă 

Pers./ 

1000 

loc. 

1 0.86 

6 Personalul destinat sectorului 

canal/1000 de locuitori racordaţi la 

reţeaua de canal 

Pers./ 

1000 

loc. 

1 0.71 

7 Cost mediu de expl./mc lei/mc 

apă 

factura 

tă 

2,41 2,41 

8 Perioada de încasare zile 70 80 

9 Rata de acoperire a costurilor 

globale de exploatare(venituri 

totale din producţia facturată/ total 

cheltuieli de exploatare) 

ori 1 1,01 

 

 

       S. C. Solceta dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui aplicare 

furnizează o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii 

obiectivelor generale si specifice vor fi utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, 

eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

       Controlul intern contabil si controlul financiar preventiv al societăţii se aplică în vederea 

asigurării unei gestiuni contabile si a unei urmăriri financiare a activităţilor sale pentru a 

răspunde obiectivelor definite si vizează: 

_ asigurarea conformităţii informaţiilor contabile si financiare cu regulile aplicabile acestora; 

_ aplicarea instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii; 

_ protejarea activelor; 

_ prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare; 

_ fiabilitatea informaţiilor difuzate si utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în 

care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile si financiare publicate. 

    Sistemul de control intern/managerial si implicit managementul riscurilor sunt evaluate 

periodic. 



       La sfârsitul fiecărui an este organizată acţiunea de actualizare a riscurilor, respectiv  

îocmirea Registrului Riscurilor si de asemenea acţiunea de autoevaluare a sistemului de control 

intern/managerial. Comitetul de management al riscurilor, desemnat de directorul general prin 

decizie managerială, actualizează anual Registrul Riscurilor , iar Structura CIM sintetizează si 

prelucrează datele rezultate din autoevaluare si determină gradul de conformitate a sistemului de 

control intern/managerial cu de standardele de control intern. 

Toate aceste date sunt cuprinse în Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data 

de 31 decembrie care se aprobă prin semnarea acestuia de către directorul general, în conformitat  

cu principiul responsabilităţii manageriale, se transmite odată cu situaţia financiară anuală si se 

prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut 

de legislaţie. 

     Din punct de vedere a investiţiilor acestea nu există deoarece în acest moment nu există surse 

de finanţare. 

     Datorită faptului că societatea este confruntată cu mari dificultăţi în recuperarea datoriilor de 

la populaţie- în special de la majoritatea Asociaţiilor de Proprietari- iar tarifele, mai ales pentru 

oraşul Ştei, nu acoperă cheltuielile pentru serviciile de salubritate şi apă canal, în primele trei 

luni ale anului 2017 S.C.Solceta S.A are pierderi. 

     Pentru a recupera pierderile din primul trimestru ne-am propus să majorăm tarifele atât pentru 

salubritate, cât şi pentru activitatea apă canal. 

     Se vor lua măsuri şi pentru o mai bună recuperare a sumelor restante de la populaţie şi agenţi 

economici prin acţionarea în judecată a celor cu datorii precum şi prin oprirea apei la Asociaţiile 

care au facturi mai vechi de trei luni şi nu au eşalonare cu Solceta. 

 

 

 

 

                                                            Întocmit ;     Director ing. Odeşteanu Monica 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORTUL DIRECTORULUI 

pentru 

S.C.SOLCETA S.A. 

pentru perioada de mandat de 4 ani 

Întocmit în conformitate cu prevederile art 54 din OUG NR 109/2011 

 

 

1.Introducere 

 

     Raportul  este întocmit în conformitate cu prevederile art 54 din OUG NR 109/2011 

     Raportul este structurat pe următoarele  secţiuni: 

6. Introducere 

7. Performanţa financiară 

8. Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli 

9. Producţia fizică 

10. Indicatori de performanţă 

2.Performanţa financiară 

 

     Informaţiile financiare prezentate mai jos sunt în conformitate cu standardele de contabilitate 

româneşti aplicabile. 

    Valoarea capitalului social subscris şi vărsat este de 610.680 lei, reprezentând un număr de 

244.272 acţiuni cu o valoare nominal de 2,5 lei/acţiune, fără să sufere modificări faţă de 

31.12.2012 

  Capitalul social subscris şi vărsat este deţinut în proporţie de 98,08% de către Consiliul Local 

Ştei şi 114 acţionari persoane fizice care deţin 4701 acţiuni ce reprezintă un procent de 1,92% 

 

                                                            Creanţe şi datorii 

 

   Conform datelor înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 2016 creanţele 

societăţii sunt următoarele: 

                                                                                   2012                         2016 

                                           Clienţi                       1334960                     1.543.388 

                                           Furnizori debitori             152                             3.333 

                                           Alte creanţe                  210652                         19.000 

                                           Total creanţe-lei-      1.545.764                    1.565.721 

 

 Datoriile pe termen scurt( cu scadenţa de plată până la un an) sunt: 

                                                                               2012                  2016 

                    Împrumuturi şi datorii assimilate  246.948               258.463 

                    Avansuri încasate                              2.228                   2.196 

                    Furnizori                                        196.195              180.997 

                    Impozit                                             25.331                10.796 

                    Impozite şi taxe locale                     14.590                   - 

                    Datorii către salariaţi                       57.453                 63.380 

                    Asigurări sociale                           215.636                  64.219 

                    TVA de plată                                 251.887                  79.799 



                  TVA neexigibil                                   -                        73.089 

                  Impozit pe profit                             34.301                    7.268 

                  Alţi creditori                                    16704                  16.006 

                              Total datoriile pe termen scurt lei  1.061.273            724.201 

 

      La 31 dec 2012 S.C.Solceta avea la Banca Transilvania o linie de credit de 246.948 lei din 

care la final de 2016 mai erau de plătit 163.470 lei dar în anul 2014 s-a făcut un împrumut la 

BCR pentru achiziţionarea unei autogunoiere. 

       S-au plătit datoriile la bugetul local în valoare de 48.891 lei.  

     

 Datoriile pe termen lung( cu scadenţă de plată peste un an) sunt:                                                                                                                                                       

                                                                                    2012                  2016 

               Împrumuturi şi datorii assimilate              251.080              28.000 

               Datorii la bugetul statului eşalonate             -                    248.888 

                Total datorii pe termen lung lei                251.080           276.888 

 

       În anul 2012 a existat o eşalonare a datoriilor la bugetul de stat care a fost pierdută motiv 

pentru care la începutul anului 2013 s-au plătit penalităţi de  111.379,52 lei pentru a se putea 

încheia o nouă eşalonare. După plata penalitătilor am încheiat o nouă eşalonare pentru suma de 

492.854 lei  această eşalonare finalizându-se în luna martie 2018.   

      S.C.Solceta S.A. are datorii eşalonate la bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale la 

sfârşitul anului 2016 în valoare de 248.888 lei conform articolului 195 din Legea 207/2015. 

 

                                    Analiza contului de profit şi pierdere 

 

     Structura veniturilor şi cheltuielilor realizate de S.C.Solceta S.A. în anul 2016 este 

următoarea:   

                                                                                 2012                    2016 
Venituri din exploatare                    2.168.784              2.485.374 

Cheltuieli din exploatare                  2.251.245              2.437.377 

Rezultat din exploatare                        -82.461                   47.997 

Venituri financiare                                19.017                     2.634 

Cheltuieli financiare                              74.183                   33.272 

Rezultat financiar                             - 55.166                 - 30.638 

Venituri totale                                  2.187.801               2.488.008 

Cheltuieli totale                                2.325.428                2.470.649 

Rezultat brut                                   -137.627                     17.359 

Impozitul pe profit                                 1.200                     15.120 

Rezultat net                                      -138.827                       2.239 

 

3.Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 

 

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor cuprinşi în BVC-ul societăţii pe anul 

2016 se constată o scădere a veniturilor totale cu 2,15% faţă de nivelul planificat şi o 

scădere faţa de nivelul planificat a cheltuielilor totale cu 2,26% asigurându-se astfel o 

creştere a profitului brut realizat cu 115,73 peste nivelul planificat. 



 

4. Producţia fizică 

 

Nr. 

crt 

Serviciu/beneficiari UM TOTAL FACTURAT 

2012  

TOTAL FACTURAT 

2016 

 APĂ    

1 Persoane fizice mc 21746 208833 

2 Agenţi economici mc 31140 40941 

3 Instituţii  mc 40807 38632 

 TOTAL mc 289419 288406 

  mc   

 CANAL    

4 Persoane fizice mc 175657 150436 

5 Agenţi economici mc 187623 208863 

6 Instituţii  mc 60200 50732 

 TOTAL mc 42348 410031 

     

 SALUBRITATE    

7 Persoane fizice to 1315 2257 

8 Agenţi economici, 

Instituţii  

to 1001 439 

     

 TOTAL  2316 2692 

 

    Comparativ cu anul 2015 se constată în anul 2016 o scădere a consumului de apă cu 

388 mc şi a cantităţii de apă uzată cu 555 mc fapt care duce la scăderea producţiei în anul 

2016 faţă de 2017. 

    Din anul 2016 S.C.Solceta S.A. alimentează cu apă şi satul Rieni. 

    Începând cu luna august 2016 societatea are contract de salubrizare cu Comuna 

Cărpinet  din decembrie 2016  cu Comuna Rieni iar din 2015 are contract şi cu Vaşcău. 

 

5 Indicatori de performanţă 

 

 

Indicatori de perfprmanţă Nivel planificat 2016 Nivel realizat 2016 

Profit din exploatare cf. B.V.C. aprobat 

pentru 2016 

37910 47996 

Gradul de încasare a creanţelor aferente 

2016 

85% 72% 

Raport cheltuieli de expl/cifra de afaceri 98,51% 98,07% 

Creşterea gradului de satisfacţie a 

clienţilor 

 realizat 

 

Creanţele au fost recuperate în proporţie de 91% de la persoane juridice dar recuperarea 

de la Asociaţiile de Proprietari se face foarte greu fapt care duce la un procent mediu de 

doar 72 % realizat.  



 

 

 

 

Indicatori specifici ai activităţii pe anul 2016, asumaţi prin Planul de management 

Nr. 

crt 

Denumire indicator UM Propus Realizat  

1 Populaţia deservită- alimentare cu 

apă potabilă 

% 96.8 98.9 

2 Populaţia deservită - canalizare % 94 94.8 

3 Pierderi  Mc/km/

zi 

39 24.7 

4 Ponderea cantitaţii de apă facturată 

pe bază de contoare 

% 87,7 91,2 

5 Personalul destinat sectorului 

apa/1000 de locuitori branşaţi la 

reţeaua de apă 

Pers./ 

1000 

loc. 

1 0.86 

6 Personalul destinat sectorului 

canal/1000 de locuitori racordaţi la 

reţeaua de canal 

Pers./ 

1000 

loc. 

1 0.71 

7 Cost mediu de expl./mc lei/mc 

apă 

factura 

tă 

2,41 2,41 

8 Perioada de încasare zile 70 80 

9 Rata de acoperire a costurilor 

globale de exploatare(venituri 

totale din producţia facturată/ total 

cheltuieli de exploatare) 

ori 1 1,01 

 

      Din obiectivele propuse în Planul de management 2013- 2016 s-au realizat următoarele; au 

fost achitate datorii la bugetul statului în valoare de 492.854 lei, datoriile la bugetul local în sumă 

de 48.891 au fost achitate datoriile la furnizori Apele Române 18.425, Andalusia Impex 16.388, 

Aurodim 12.429, Ghicotrans 10.763  etc. S-a obţinut Autorizaţia de gospodărire a apelor, s-a 

înfiinţat site-ul societăţii s-a renovat Staţia de clorinare şi s-a montat un aparat nou omologat 

pentru clorinarea apei.  

     Gunoiul menajer este transportat la Eco Bihor în totalitate deşi acest fapt creează costuri care 

nu au putut fi recuperate deoarece Consiliul Local Ştei care este acţionarul majoritar nu a aprobat 

majorarea tarifelor la nivelul la care ar fi acoperit costurile. Acesta este motivul pentru care 

activitatea de salubritate a generat pierderi.  

     Tarifele nu au fost majorate din anul 2013 până la 31.12.2016 deşi au existat mai multe 

creşteri ale salarului minim pe economie.  

     A crescut producţia deoarece societatea noastră furnizează apă şi la o parte din comuna Rieni 

şi avem delegate şi serviciul de salubritate pentru întreaga comună Rieni şi pentru Vaşcău. 

       S. C. Solceta dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui aplicare furnizează o 

asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale si 



specifice vor fi utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi 

economicitate. 

     Controlul intern contabil si controlul financiar preventiv al societăţii se aplică în vederea 

asigurării unei gestiuni contabile si a unei urmăriri financiare a activităţilor sale pentru a 

răspunde obiectivelor definite si vizează: 

_ asigurarea conformităţii informaţiilor contabile si financiare cu regulile aplicabile acestora; 

_ aplicarea instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii; 

_ protejarea activelor; 

_ prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare; 

_ fiabilitatea informaţiilor difuzate si utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în 

care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile si financiare publicate. 

    Sistemul de control intern/managerial si implicit managementul riscurilor sunt evaluate 

periodic. 

       La sfârsitul fiecărui an este organizată acţiunea de actualizare a riscurilor, respectiv  

revizuirea Registrului Riscurilor si de asemenea acţiunea de autoevaluare a sistemului de control 

intern/managerial. Comitetul de management al riscurilor, desemnat de directorul general prin 

decizie managerială, actualizează anual Registrul Riscurilor , iar Structura CIM sintetizează si 

prelucrează datele rezultate din autoevaluare si determină gradul de conformitate a sistemului de 

control intern/managerial cu de standardele de control intern. 

Toate aceste date sunt cuprinse în Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data 

de 31 decembrie care se aprobă prin semnarea acestuia de către directorul general, în conformitat  

cu principiul responsabilităţii manageriale, se transmite odată cu situaţia financiară anuală si se 

prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut 

de legislaţie. 

     Din punct de vedere a investiţiilor acestea nu există deoarece în acest moment nu există surse 

de finanţare. 

     Datorită faptului că societatea este confruntată cu mari dificultăţi în recuperarea datoriilor de 

la populaţie- în special de la majoritatea Asociaţiilor de Proprietari- iar tarifele, mai ales pentru 

oraşul Ştei, nu acoperă cheltuielile pentru serviciile de salubritate şi apă canal, în primele trei 

luni ale anului 2017 S.C.Solceta S.A are pierderi. 

     Pentru a recupera pierderile din primul trimestru ne-am propus să majorăm tarifele atât pentru 

salubritate, cât şi pentru activitatea apă canal. 

     S-au luat măsuri şi pentru o mai bună recuperare a sumelor restante de la populaţie şi agenţi 

economici prin acţionarea în judecată a celor cu datorii precum şi prin oprirea apei la Asociaţiile 

care au facturi mai vechi de trei luni şi nu au eşalonare cu S.C.Solceta S.A. 

 

 

 

 

                                                            Întocmit ;     Director ing. Odeşteanu Monica 

 

 

 

 

   

 



 

 


