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RAPORT  DE  ACTIVITATE  PE ANUL 2021
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SOCIETĂȚILOR PUBLICE
AFLATE ÎN SUBORDINEA , ÎN COORDONAREA SAU SUB 

AUTORITATEA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Urmare art. 58 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, expunem în prezentul raport informații referitoare la societățile publice 
aflate în subordinea autorității publice a municipiului Alexandria:

1. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 
S.C. ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. 

ALEXANDRIA

S.C. ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., cu 
sediul în Alexandria, str. Libertății nr. 458, județul Teleorman, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub numărul J34/403/09.08.2010, CUI RO27259180, a desfăşurat în anul 2021 
activitățile cuprinse în actul constitutiv, realizând următorii indicatori economico-financiari:

1. Venituri totale - din care: 7.830.971 lei
a. Venituri din exploatare                                              7.794.901 lei
b. Venituri financiare                                                                                     36.070  lei

2. Cheltuieli totale – din care: 6.973.783 lei
a. Cheltuieli cu salarii 2.706.171 lei
b. Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă 47.714 lei
c. Cheltuieli consum materiale                                2.803.857 lei
d. Cheltuieli apă, canal, energie 266.697 lei
e. Cheltuieli cu impozite și taxe                                                                    56.155 lei
f. Servicii executate de terți                                                                          639.204 lei
g. Cheltuieli amortizare                                                                                 252.208 lei
h. Provizioane     30.000 lei

3. Pofit brut                                                                                                        857.188 lei

4. Impozit pe profit       119.002 lei

5. Profit net 738.186 lei
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La data de 31.12.2021 societatea înregistrează la contul Clienți de încasat suma de 248.230 
lei, iar la Furnizori de plată suma de 126.804 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în sumă de 
124.912 lei este aferent salariilor pe luna decembrie și s-a achitat în luna ianuarie 2022. 
Societatea a înregistrat TVA de plată la 31.12.2021 în sumă de 188.284 lei, care s-a achitat în 
luna ianuarie 2022. Soldul contului de impozit pe profit este 57.152 lei.

Cifra de afaceri aferentă anului 2021 în sumă de 7.793.787 lei, este realizată din venituri 
aferente activităţilor cuprinse în obiectul de activitate.

Capitalul subscris-vărsat a fost de 2.459.000 lei la 31.12.2021, iar în cursul anului 2021 
societatea a efectuat modificări ale capitalului subscris şi/sau vărsat, astfel încât la data de 
31.12.2021 capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 3.259.000 lei.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome și prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea 
Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 
la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 
la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează 
pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi 

externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii 
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat 
şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a 
serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din 
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 
agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori 
dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursa proprie de finanţare.

Se vor avea în vedere și prevederile Capitolului VII din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al 
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Municipiului Alexandria către S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. aprobat 
prin H.C.L. nr. 66/31.03.2011 dupa cum urmează:

„Capitolul VII Plata și nivelul redevenței
7.1. Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redevență lunară în sumă 
de 5000 lei, platibilă în 30 de zile de la data emiterii facturii.
7.2 Delegatul va repartiza delegatarului dividende în cuantum de 50% din profitul contabil 
rămas dupa deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor legale în vigoare.
7.3. Neplata redevenței sau executarea cu întarziere a acestei obligații conduce la calcularea de 
penalități de întarziere în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare și totodată, delegatarul va 
putea solicita încetarea prezentului contract.
7.4. Plata se consideră efectuată la data confirmării sumei în contul delegatarului.
7.5. Redevența platită în condițiile prezentului contract reprezinta creanța bugetară, supunându-
se prevederilor legale în vigoare.”

Profitul net al societății pe anul 2021 în valoare de 680.736,60 lei, propunem a se repartiza 
dupa cum urmează:

1. 50% sub formă de dividende asociaților Municipiul Alexandria (340.368,26 lei 
corespunzător  aportului la capitalul social de 99,99999%) și  S.C. Piețe și Târguri Alexandria 
S.R.L. (0,04 lei corespunzător aportului la capitalul social de 0,00001%).

2. diferența de 340.368,30 lei se repartizează la fondul de rezervă pentru acțiuni proprii.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor 
contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. 166/2017 - privind principalele 
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile 
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

ALTE INFORMAȚII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași 
domenii ca în anii precedenți, din considerentul ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai 
mare rată a profitului;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – nu este cazul;
c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în 

cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul 
contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din 
capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, 
contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul 
contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul 
subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;
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d) existenţa de sucursale ale entităţii – nu este cazul;
e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt 

semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau 
pierderii:

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este 
cazul;

- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de 
numerar – nu este cazul. Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte 
modificarea acestora funcţie de evoluţia preţurilor pe piață. Nivelul preţurilor practicat este 
unul competitiv în ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadență a datoriilor 
sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu 
promptitudine.

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne 
adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar; 
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de  plată a 
datoriilor.

În anul 2021 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociaților. 
Pentru anul 2022 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce 
privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de  creștere în 
raport cu activitatea anului 2021. 

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în 
conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod 
normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind 
evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând 
comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
3. Principiul prudenței: au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data 
închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile 
potențiale și au fost facute ajustari de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile 
indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercițiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate 
veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate 
elementele de activ și pasiv și eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;  
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între 
active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
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Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). 
Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe 
și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată.

Informații privind salariații și colaboratorii:

a) S-au acordat indemnizațiile aprobate membrilor organelor de administrație.
b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de 
administrație, conducere ori supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere ori de 
supraveghere în timpul exercițiului.
d) salariați: 
- număr de salariați la 31.12.2021:  63 persoane.
- salarii plătite, aferente exercițiului: 2.706.171 lei.
- cheltuieli cu asigurările sociale: 30.362 lei.

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor 
prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și 
pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Având în vedere cele expuse s-a elaborat prezentul raport care se va supune dezbaterii și 
aprobării Adunării generale a asociaţilor, odată cu bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere 
al exerciţiului financiar aferent anului 2021 în forma în care au fost prezentate.
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2. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
S.C. APA SERV S.A. ALEXANDRIA :

CAP.I-ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C. APA SERV S.A. are sediul principal în Municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, 
județul Teleorman.

Societatea funcționează ca operator regional în conformitate cu legislația română
aplicabilă (Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare), începând cu data de 01.12.2007, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. J34/529/06.08.2007 și are Cod unic de înregistrare RO 22224874.

Activitatea principală a S.C. APA SERV S.A., este captarea, transportul, înmagazinarea, 
tratarea şi distribuţia apei potabile – cod CAEN 3600, iar  ca activitate secundară este colectarea, 
transportul şi epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700 şi corespunde domeniului principal de 
activitate declarat la ORC Teleorman.

Misiunea societăţii privind serviciile de apă, canalizare şi epurare, este aceea de a 
îndeplini şi respecta condiţiile de introducere pe piaţă şi utilizare a serviciilor oferite 
utilizatorilor conform reglementărilor tehnice în vigoare şi cerinţelor acestora.

S.C. APA SERV S.A. se confruntă cu o nouă criză globală, complexă, profundă și 
atipică, dată fiind componenta de sanatate globală, respectiv pandemia de COVID-19, anul 2021 
fiind tot un an al ,,stării de urgență``, stare instaurată încă din martie 2020. Persistența virusului 
a afectat economia în ansamblul ei dar și pe fiecare dintre noi.

Având în vedere faptul că S.C. APA SERV S.A. face parte din categoria operatorilor de 
apă ca principali responsabili pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare în localitățile: Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea și Videle din 
județul Teleorman și faptul că „apa este o resursă strategică”, un factor determinant al 
civilizației umane, în anul 2021 Consiliul de Administrație a acționat în principal pentru:

*Identificarea instrumentelor financiare și educaționale în vederea aplicării lor în 
asigurarea serviciilor publice, de alimentare cu apă și canalizare la nivelul cerințelor și 
exigențelor impuse  de Uniunea Europeană, măririi semnificative a eficienței utilizării apei 
potabile și a activității derulate.

*Evitarea oricăror sincope în asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 
prioritar pentru populație, pentru minimizarea riscurilor masive de contaminare a populației cu 
virusul COVID-19.

*Luarea tuturor măsurilor impuse de lege dar și de specificul activității pentru 
conservarea (cel puțin) a stării de sănătate a angajaților, pentru minimizarea riscurilor de 
contaminare.

Activitatea Consiliului de Administrație a fost orientată în principal către:
-creșterea eficienței prin reducerea pierderilor de apă;
-gestionarea rațională a resurselor naturale;
-eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
-implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor 

europene;
-implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;
-îmbunatatirea calității serviciilor;
-anticiparea cerințelor clienților și implicit îmbunătățirea imaginii societății.
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*în ceea ce privește activitatea UIP :
Operatorul Regional  are ca obiect principal de activitate “ Captarea, tratarea și distribuția 

apei ”  și  ca activitate secundară “ Colectarea, transportul și epurarea apelor uzate”.
Pentru autoritățile locale care i-au delegat gestiunea serviciilor respective, S.C. APA 

SERV S.A. a avut sarcina de a implementa în perioada 2007 – 2013 Proiectul Major “ 
Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman” în 
valoare de 122.004.342 euro fără TVA, din care în Faza I au fost executate lucrări în valoare 
totală de 105.384.554  euro.

Investițiile specifice pentru municipiul Alexandria, din cadrul proiectului major au fost:
*extindere și reabilitare aducțiune de la F.C.A. Lăceni – Orbeasca.

*extindere și reabilitare stații tratare apă ( fronturi captare subterană Lăceni – Orbeasca, 
Plosca – Peretu, stații pompare Lăceni și Gospodaria de apă Vedea, stații hidrofor, stații 
clorinare).

*extindere și reabilitare rețele distribuție apă, reabilitare sistem de canalizare inclusiv 
stații de pompare.

*extindere și reabilitare stație epurare.

a. Contribuția financiară de la bugetul local al municipiului Alexandria a fost de 
843.182 euro.

b. La această dată au fost finalizate și date în exploatare următoarele obiective de 
investiții din cadrul proiectului major:

∑ extindere și reabilitare aducțiune F.C.A. Lăceni – Orbeasca.
∑ extindere și reabilitare stații tratare apă.
∑ extindere și reabilitare stație epurare.
∑ parțial extindere rețele distribuție apă și reabilitare rețele de canalizare.

Pentru lucrările care nu au putut fi finalizate în perioada de finanțare POS Mediu 2007 –
2013 Operatorul Regional S.C. APA SERV S.A. a solicitat fazarea acestora în perioada de 
finanțare POIM 2014 – 2020. 

Astfel a fost semnat contractul de finanțare  nr. 29/16.02.2017 pentru Proiectul „ Fazarea 
Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul 
Teleorman în perioada 2014 – 2020 „ cod SMIS2014+ 107453.

Valoarea proiectului este de 77.629.367,20  lei , din care valoare eligibilă 45.452.806 lei. 
Prin realizarea lucrărilor de alimentare cu apă prevăzute în proiectul de fazare  se va 

îmbunătăți calitatea apei potabile, dată fiind reabilitarea stației de tratare din aglomerarea Turnu 
Măgurele (captare nouă de suprafață, clorinarea apei, ozonizarea prin stația de ozon și tratarea 
cu carbune activ a apei). De asemenea, prin extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție 
apă din aglomerările Alexandria și Videle se vor micșora pierderile cu valori cuprinse între 5 -
10%.

Obiective realizate (îndeplinite) până la 31.12.2021

Din Proiectul Fazarea Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă
și apă uzată în județul Teleorman au fost finalizate și puse în funcțiune până la această
dată următoarele investiții: 

- stații de epurare - 2 bucăți ( Alexandria și Roșiori de Vede );
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- reabilitare rețele secundare de distribuție – 4 Km ( Zimnicea );

Pentru contractele de lucrări : CL3 – Extinderea și reabilitarea capacităților de producție 
și tratare și pompare a apei potabile în aglomerarea Turnu Măgurele și CL10 - Extinderea și 
reabilitarea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare apă
uzată în aglomerările Alexandria, Zimnicea și Videle, reziliate în cursul anului 2017, S.C. APA 
SERV S.A. a inițiat proceduri pentru achiziționarea lucrărilor cu alți operatori economici și 
semnarea contractelor de lucrări.

Contract CL3 - Extinderea și reabilitarea capacităților de producție și tratare și pompare a apei 
în aglomerarea Turnu Măgurele

70 % - lucrări de construcții – parțial 
Ordin începere lucrări : 05.05.2021

În perioada de raportare ( 2021)  Antreprenorul a continuat lucrări după cum urmează:

Obiectul 7 – Filtrare rapidă pe nisip
• Decopertare tencuială fațadă;
• Cămășuială + tencuială la fațade;
• Execuție termosistem;
• Montare structură metalică stație de suflante;
• Montat tije inox în zona filtrelor;

Obiectul 8 – Post Oxidare
• Montare structură metalică etaj 2;
• Finisare glafuri interioare ferestre.

Obiectul 9 – Filtrare pe cărbune activ granular
• Sablare beton în zona canalelor tehnologice;
• Matare gauri din cofrare la canalele tehnologice;
• Montat structura metalica etaj 2;
• Zidărie GPV la etaj 1.

Obiectul. 13.2. Staţie de deshidratare a nămolului
• Confecționat + montat armatură în placă;
• Cofrare pereți camin supernatant;
• Turnare beton în placa peste parter;
• Turnare beton în pereți cămin supernatant;
• Armare, cofrare perete atic;
• Turnare beton în perete atic.

Obiectul. 16 - Reţele subterane
• Sapatură mecanizată + pat de nisip + conducta PEID + PVC KG în zona Ob 7, Ob 8 și Ob 9;
• Sapatură, armare, cofrare și turnat beton radier cv 13.1.

Obiectul. 20 - Reabilitare staţie de repompare Odaia
• Cămășuire stâlpi perete ax B ce urmează a fi consolidat;
• Cofrare grindă de fundare;
• Turnare beton în grinda de fundare;
• Torcretare perete ax B la int/ext.
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Obiectul. 22. Reabilitare rezervoare Odaia
• Confecționat armătură cămășuială;
• Executat găuri în vederea montării ancorelor chimice;
• Buciardare zonă stâlpi;
• Montat elemente metalice consolidare.

Până la data de 31.12.2020 a fost finalizată procedura de licitație pentru contractul CL10 -
Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații 

de pompare apă uzată în aglomerările Alexandria, Zimnicea și Videle .

În cursul anului 2021 au fost executate lucrări de montaj rețele de distribuție și rețele de 
canalizare pe străzile :

- strada  Libertății – transon str. Tudor Vladimirescu – str. Ion Creangă, 

- strada 1848,

- strada Cuza Vodă – tronson str. Muncitori – str. Abatorului,

- strada Abatorului,

- strada Independenței – tronson str. Ghe. Doja – str. București,

- rețea de distribuție apă pe Aleea între blocuri – tronson str. București – str. Frații Golești.

Lucrările urmează a fi definitivate în anul 2022.

Obiective în pregătire : 

În anul 2021 S.C. APA SERV S.A. a pregătit, pentru a fi aprobat și finanțat  din fonduri 
de coeziune , “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Teleorman în perioada 2014 – 2020”.

Indicatori de realizat  în proiect : 

- Populația suplimentară care va beneficia de apă potabilă : 100.094 la nivelul anului 2024;
- Populația suplimentară care va beneficia de canalizare : 47.363 la nivelul anului 2024;

- UAT-uri în proiect = 13;

- Aglomerări în proiect = 9;

- Proiectul se implementează pentru  7 sisteme de apă, astfel:

∑ Alexandria - Orbeasc ,
∑ Turnu Măgurele -Lița -Ciuperceni – Poiana,
∑ Segarcea Vale- Olteanca,
∑ Roșiori de Vede,
∑ Zimnicea- Zimnicele,
∑ Videle,
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∑ Seaca – Năvodari- Traian.

- Proiectul se implementeaza pentru 8 sisteme de canalizare, astfel:

a. Alexandria,
b. Turnu Măgurele -Lița -Segarcea Vale,
c. Seaca - Traian - Ciuperceni,
d. Roșiori de Vede,
e. Zimnicea - Zimnicele,
f. Videle,
g. Orbeasca,
h. Islaz.

Proiectul cuprinde : 18 contracte din care:

Execuție lucrări          = 8 contracte,
Proiectare și execuție = 7 contracte,
Furnizare         = 2 contracte  (gis + modelare hidraulică și dotări utilaje pentru UAT),
Asistență tehnică = 1 contract  (MP + Supervizare).

Indicatori totali la nivelul proiectului:

1. Sistemul de alimentare cu apă:
- Reabilitare rețele de distribuție – 19.32 km,
- Extindere rețele de distribuție – 287.14 km,
- Reabilitare sursă de apă – 7 bucați,
- Extindere sursă de apă – 6 bucați,
- Reabilitare conductă de aducțiuni – 35.76 km,
- Extindere conductă de aducțiuni – 14.53 km,
- Reabilitare stații tratare apă – 5 bucați,
- Stații de tratare apă noi – 4 bucați,
- Reabilitare Stații pompare apă - 2 bucați,
- Stații pompare apă noi – 8 bucați.

2. Sistemul de canalizare:
- Reabilitare rețele canal – 12.87 km,
- Extindere rețele canal – 352.25 km,
- Stații pompare apă uzată – 125 bucați,
- Extindere rețele de refulare – 57.76 km,
- Stații de epurare – 2 bucați.

Investițiile propuse a se realiza pentru  Municipiul  Alexandria sunt:

Investiții pentru sistemul de alimentare cu apă:

- Reabilitarea Stației de Tratare Vedea (PECO) pentru reducerea încărcărilor de fier, 
mangan și amoniu din apa brută.
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- Reabilitarea stației de tratare Uzina de apă Lăceni pentru reducerea încărcărilor de 
amoniu din apă brută și pentru remineralizarea apei.

- Reabilitări ale unor tronsoane de aducțiune la fronturile de captare: Plosca, Peretu, 
Lăceni, Orbeasca – 20.94 km.

- Extinderea rețelelor de distribuție apă în mun. Alexandria – 2.61 km.

- Înlocuirea rețelelor de distribuție apă în mun. Alexandria – 2.11 km.

- Reabilitare stații de hidrofor PT2 și bloc 328-329 în oraș.

Investiții pentru sistemul de canalizare:

∑ Extindere rețele de canalizare în orașul Alexandria – 3.84 km.

∑ Stații de pompare în interiorul sistemului de colectare – 2 buc.

∑ Extindere rețele de refulare – 3.54 km.

∑ Reabilitare rețele de canalizare în orașul Alexandria – 5.86 km.

Proiectul a fost elaborat (Studiul de Fezabilitate, Aplicația de Finanțare , Documentațiile de 
atribuire, studii, documentații de obținere a autorizațiilor de construire,etc ).

Studiul de Fezabilitate, varianta revizuită (ianuarie 2020) în conformitate cu solicitările 
consultanților Uniunii Europene și ale AM POIM se află în analiză la AM POIM și JASPERS în 
vederea avizării pentru transmitere la Uniunea Europenă pentru aprobare.

În anul 2021 S.C. APA SERV S.A. a prestat serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a gestiunii.

De asemenea, Operatorul de apă a demarat procedura de preluare a sistemului de alimentare 
cu apă a UAT Măgura și UAT  Vitănești, după finalizarea lucrărilor și recepționarea acestora.

Apa potabilă distribuită prin sistemul de alimentare cu apă (captări subterane F.C.A. Lăceni –
Orbeasca și Plosca – Peretu, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare, stații hidrofor, 
rezervoare de înmagazinare, rețele de distribuție, branșamente), a fost destinată satisfacerii cu 
prioritate a nevoilor gospodarești ale populației, ale instituțiilor publice, ale agenților economici 
și după caz pentru combaterea și stingerea incendiilor.

Apa potabilă distribuită utilizatorilor de pe raza municipiului Alexandria, a îndeplinit la 
branșamentele acestora, condițiile de potabilitate prevazute în normele tehnice și reglementările 
în vigoare, precum și parametrii de continuitate, debit și presiune stabiliți în contractele de 
furnizare.

Calitatea apei potabile distribuită utilizatorilor a fost monitorizată zilnic prin grija 
personalului de specialitate din cadrul laboratorului de analize fizico – chimice și bacteriologice, 
prin prelevare de probe de apă la intrare și ieșire rezervoare înmagazinare și de pe rețeaua de 
distribuție.

Sistemul de canalizare compus din racorduri, rețele de canalizare, stații pompare ape uzate, 
stație epurare, colectoare de evacuare spre emisar ( râul Vedea), depozit de nămol deshidratat, a 
asigurat colectarea, transportul, epurarea și evacuarea în receptorul natural (râul Vedea), a apelor 
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uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum și a apelor pluviale 
colectate de pe raza municipiului.  

În anul 2021  S.C. Apa Serv S.A. și-a respectat angajamentele asumate prin contractele de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiate cu asociațiile de 
proprietari, utilizatorii casnici colectivi de la blocurile de locuințe, casnici individuali de la curți, 
instituțiile publice și agenții economici. Societatea a acționat pentru respectarea prevederilor 
reglementărilor, emise de către autoritățile de reglementare competente și de autoritatea 
administrației publice locale, a indicatorilor de performanță ai serviciului stabiliți prin contractul 
de delegare a gestiunii.

Furnizorul/prestatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a acționat prin 
grija personalului tehnic și muncitor de întreținere și exploatare pentru:

-asigurarea funcționării instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor 
specifice, prin remedierea la timp a defecțiunilor apărute la fronturile de captare apă, condiție
necesară asigurării continue la branșamentul utilizatorilor a presiunii de serviciu și necesarului 
zilnic de apă rece;

-remedierea la timp a defecțiunilor apărute pe conductele de transport și rețeaua de distribuție 
apă, la instalațiile stațiilor de hidrofor, cu respectarea duratelor de intervenție stabilite în 
regulamentul propriu al societății, acțiuni ce au contribuit la reducerea pierderilor de apă în 
sistem;

-asigurarea parametrilor calitativi ai apei furnizate la branșamentul utilizatorilor prin efectuarea 
dezinfecției forajelor de la fronturile de captare apă, respectarea programelor de spălare a 
rezervoarelor de înmagazinare apă de la Gospodăria de apă Laceni și Peco Vedea, a rețelei de 
distribuție și asigurării funcționării continue a stațiilor de clorinare;

-asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelei de canalizare menajeră și pluvială prin 
intervenții la timp a personalului de întreținere și exploatare și spălarea colectoarelor de 
canalizare stradală cu autocurățitorul cu înaltă presiune Wiedemann Super 2000, acolo unde a 
necesitat, a stațiilor de pompare ape uzate, stației de epurare și gurii de vărsare în emisar.

Pentru raționalizarea consumurilor de apă, evidențierea corectă a acestora pe categorii de 
utilizatori și reducerea pierderilor de apă s-a acționat în principal pentru:

-remedierea defecțiunilor apărute la instalațiile interioare de distribuție și de scurgere a apelor 
uzate de la blocurile de locuințe, agenți economici și instituții publice, la solicitarea acestora;

-verificarea contoarelor de apă montate la nivel de apartament din blocurile de locuințe (starea 
acestora, a sigiliilor și a consumurilor de apă înregistrate) și compararea acestora cu consumurile 
declarate lunar;

-înlocuirea și montarea de contoare noi la branșamentul utilizatorilor casnici individuali de la 
curți în număr de 147 bucăți, obligație furnizor;
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-înlocuirea și montarea de contoare noi (repartitoare de costuri) la utilizatorii casnici colectivi de 
la blocurile de locuințe în număr de 520 bucăți, obligație utilizator;

-înlocuirea și montarea de contoare noi la agenți economici și instituții publice în număr de 69 
bucăți, obligație furnizor;

-montarea de contoare noi verificate metrologic în locul celor defecte de la branșamentul 
blocurilor de locuințe 5 bucăți, obligație furnizor;

Pentru desfășurarea de bune condiții a activității comerciale, s-a acționat pentru:

-încheierea de contracte de furnizare/prestare serviciu de alimentare cu apă și de canalizare, 
utilizatorilor casnici individuali, colectivi de la blocurile de locuințe, agențior economici și 
instituțiilor publice la solicitarea acestora;

-citirea lunară a consumurilor de apă înregistrate de contoarele de la branșamentul blocurilor de 
locuințe și a celor din apartamente, a consumurilor înregistrate la branșamentul utilizatorilor 
casnici individuali, agenți economici și instituții publice în vederea determinării cantităților de 
apă uzată evacuată la canalizare și facturării acestora;

-distribuirea facturilor emise lunar tuturor utilizatorilor de pe raza municipiului  Alexandria prin 
grija cititorilor-încasatori;

-încasarea în numerar a contravalorii prestațiilor lunare efectuate și facturate, prin grija 
cititorilor-încasatori pe teren, la centrele de încasări din piața centrală, piața Peco și sediul 
sucursalei din str. Vedea nr. 31 și prin ordin de plată, transfer bancar sau online banking;

Acționarea în judecată a utilizatorilor rău platnici care au înregistrat debite mari pe o perioadă de 
timp mai mare de 30 zile.

Pentru conectarea cetățenilor la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare,
sucursala Alexandria a realizat un număr de 17 branșamente de apă rece și 36 racorduri de 
canalizare repartizate pe utilizatori astfel:

TIP UTILIZATORI BRANȘAMENT APĂ
RECE

RACORD 
CANALIZARE

CASNICI INDIVIDUALI 15 35
CASNICI COLECTIVI 1 1
AGENȚI ECONOMICI ȘI 
INSTITUȚII PUBLICE

1 -

Pentru siguranța în exploatare, s-a procedat la înlocuirea de tronsoane de conductă
de distribuție apă rece cu grad de uzură avansat, astfel:
∑Conductă apă rece PE-HD 90 mm – 60 ml,
∑Conductă apă rece PE-HD 110 mm – 52 ml,
∑Conductă apă rece PE-HD 63 mm – 75 ml,



14

∑Ridicarea la cotă a capacelor la căminele de canalizare pe str. Cuza-Vodă, str. 1907, str. 
Al. Ghica și str. Viitorului - 89 bucăți.

În plan administrativ s-a acționat pentru:
-păstrarea și administrarea corespunzătoare a patrimoniului, menținerea în stare normală 

de funcționare a instalațiilor și echipamentelor la toate punctele de lucru din cadrul sucursalelor, 
pentru asigurarea furnizării continue a apei potabile(24 ore din 24 ore) la toți utilizatorii;

-dotarea în limitele sumelor alocate cu utilaje și scule de lucru  de primă urgență a 
sucursalelor, în vederea scurtării duratelor de intervenție pentru remedierea defecțiunilor apărute 
în sistemul de alimentare cu apă și canalizare-epurare;

-asigurarea condițiilor normale de muncă pentru personalul angajat la nivel de sucursale 
și operator;

-realizarea indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului de alimentare cu apă 
și canalizare stabiliți de către ANRSC și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
serviciului, aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Teleormanul.

S.C. APA SERV S.A. a continuat operațiunea de:
-remediere cu celeritate a defecțiunilor în vederea reducerii pierderilor pe rețelele de 

distrubuție, având la bază utilajele și aparatura specifică procurată, acestea fiind prevăzute ca 
dotare în proiectul major cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene;

-reducere a consumurilor energetice prin utilizarea rațională și eficientă a instalațiilor de 
pompare;

-verificare la scadență a contorilor de apă rece montați pe conductele de branșament și 
înlocuire a celor defecți, sarcină S.C. APA SERV S.A;

-continuare a acțiunii de contorizare a utilizatorilor care nu sunt luați în calcul în cadrul 
proiectului major;

-furnizare catre clienti de servicii de alimentare cu apă și de preluare la canalizare a 
apelor uzate și meteorice cât mai bune, fără a aduce prejudicii mediului înconjurator, sănătății ăi 
securității, corelate cu reducerea cheltuielilor energetice, de materiale și de personal.

Pentru rezolvarea problemelor de natură comercială și financiară la cele cinci sucursale, 
Consiliul de Administrație a acționat și acționează pentru:

-inventarierea utilizatorilor casnici și industriali, beneficiari ai serviciilor de apă canal și 
neluați în evidență pentru plata acestora;

-finalizarea acțiunii de încheiere a contractelor de branșare/racordare apă canal cu toți 
utilizatorii casnici și industriali;

-in anul 2021 s-a continuat actiunea de depunere de dosare la executorii judecatorești 
care a  fost diminuată considerabil în anul 2020 din cauza legislației în vigoare pe perioada 
pandemiei (restricționarea urmăririi în instanță a rău-platnicilor). S-au depus un număr de 377 
dosare în valoare totală de 752.487,48 lei, astfel:

-Alexandria: 227 dosare în valoare de 602.866,35 lei;
-Rosiori de Vede: 12 dosare în valoare de 18.759.97 lei;
-Videle: 6 dosare în  valoare de 2.291,97 lei;
-Zimnicea: 55 dosare în valoare de 43.746,66 lei;
-Turnu Măgurele: 77 dosare în valoare de 84.822,53 lei.

Trebuie precizat faptul că în anul 2021 cantitatea de apă vândută la utilizatori a  fost de 
4.230.926 mc, cu 219.350 mc mai mică față de consumurile previzionate, luate în calcul la 
întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Conform Metodologiei de facturare, cantitățile de apă rece consumate de utilizatori la 
nivel de apartament, spaţii cu altă destinaţie, înregistrate de repartitoarele de costuri, ori cele 
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stabilite în baza criteriilor tehnice în sistem paușal, vor fi luate în considerare la individualizarea 
consumurilor şi repartizării pe proprietăţi (apartamente, spaţii cu altă destinaţie) a costurilor 
aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului.

Diferenţa rezultată dintre consumul (volumul) de apă înregistrat de contorul de 
branşament şi consumul (volumul) total înregistrat de contoarele individuale 
(repartitoare de costuri) şi cel stabilit în sistem pauşal pentru utilizatorii necontorizaţi, 
respectiv pierderi ca urmare a defecţiunilor apărute la instalaţia interioară de 
distribuţie apă rece şi alte neînchideri generate în instalaţiile interioare ale 
utilizatorilor, se repartizează egal pe unitate imobiliară (apartament, spatiu cu altă
destinație) şi se facturează individual - conform art. 31 alin. 7, lit. b) din Legea nr. 
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Structura consumului de apă distribuită populației, agenților economici și instituțiilor 
publice în anul 2021, pe localități: 

(mc)
Nr. 
crt.

Denumire localitate Estimat 
2021

Realizat 
2021

Diferențe 
(+/-)

Procent
(%)

1 Alexandria 2.207.000 2.070.736 -136.264 93.83

2 Turnu Măgurele 758.000 723.133 -34.867 95.40

3 Roșiori de Vede 790.200 760.246 -29.954 96.21

4 Zimnicea 422.976 389.598 -33.378 92.11

5 Videle 272.100 287.213 15.113 105.55

TOTAL 4.450.276 4.230.926 -219.350 95.07

Pentru anul 2021 prețul/tariful practicat pentru serviciile de apă și canalizare, conform 
avizului ANRSC nr.815354/28.10.2020 și Hotărârii ADI nr.43/28.12.2020 a fost de:

-4,43 lei/mc fără TVA mc apă,
-2.95 lei/mc fără TVA mc canalizare.

Gradul de contorizare la nivel de operator și pe sucursale realizat în anul 2021 și 
comparat cu anul  2020, se prezintă astfel:
Nr. 
crt.

Categorie utilizator Anul 
2021

Anul 
2020

Creșteri
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0 1 2 3 4

A Agenți economici și instituții publice

Total operator 99,77 99,71 0,06

Alexandria 99,95 99,93 0,02

Turnu Măgurele 99,92 99,90 0,02

Roșiori de Vede 99,93 99,90 0,03

Zimnicea 99,20 99,00 0.20

Videle 99,84 99,82 0.02

B Populație

Total operator 99,52 99,09 0.43

Alexandria 99,70 99,60 0,10

Turnu Măgurele 99.10 98,03 1,07

Roșiori de Vede 99,92 99,90 0,02

Zimnicea 99.00 98,10 0.90

Videle 99,84 99,80 0.04

S.C. APA SERV S.A., în calitate de producator și distribuitor de apă potabilă în sisteme 
publice centralizate, asigură monitorizarea calității apei distribuite consumatorilor în 
conformitate cu prevederile Legii nr.458/2002 și HG nr.974/2004, modificată și completată cu 
HG nr.342/2013, respectiv în baza unor programe de monitorizare, de control și de audit, vizate 
de către Direcția Județeană de Sănătate Publică.

Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică si 
microbiologică a apei potabile produse și distribuite și eficiența procedeelor de tratare, cu accent 
pe tehnologia de dezinfectie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzatoare sau 
nu din punct de vedere al valorilor parametrilor prelevați, prevazuți în  Legea nr.458/2002.

Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerințelor de calitate 
și specificațiilor pentru parametrii prevăzuți în  Legea nr.458/2002, inclusiv pentru parametrii 
impuși în autorizația sanitară (DSP Teleorman).

Apa uzată
Laboratorul de  Monitorizare Calitate Apă Uzată, se afla în etapa de acreditare RENAR-

unicul organism de acreditare din Romania și în acest sens a fost încheiat un contract de  
consultanță în vederea întocmirii documentației de acreditare, cu S.C. TQM Consulting S.R.L. 

După întocmirea documentației (proceduri generale, proceduri specifice, instrucțiuni de 
lucru), aceasta va fi depusă la RENAR, în vederea analizării și evaluării, urmând ca dupa 
raportul de evaluare să se acorde acreditarea si apoi urmând auditul de supraveghere.

În prezent, în cadrul Laboratorului Calitate Apă Uzată, sunt monitorizați 64 de agenți 
economici, cu frecvențe diferite: lunar, trimestrial și semestrial, precum și monitorizarea stației 
de epurare în vederea verificării conformării parametrilor de calitate la evacuare din stația de 
epurare și reglarea ciclului de funcționare.

În cadrul laboratorului sunt monitorizați următorii indicatori: CCo-Cr, CBO 5, MTS, azot 
amoniacal, azotați, azot total, fosfor total, detergenți, metale.

Apa potabilă
Monitorizarea calității apei potabile distribuite se realizează în cadrul Laboratorului 

Calitatea Apei- Sucursala Alexandria  pentru determinările fizico-chimice, laborator  înregistrat 
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la Ministerul Sănătății, conform certificatului nr.486 din 05.06.2018 iar pentru determinările 
microbiologice monitorizarea se realizează de către Direcția de Sănătate Publică, conform 
contractului de prestări servicii nr. 2 din 28.01.2021.

Monitorizarea calității apei potabile pentru determinările fizico-chimice la cele 5 
sucursale se realizează astfel:

∑ Sucursala Alexandria: monitorizare 5 zile pe săptămână, pentru 4 puncte stabilite 
pe rețeaua de distribuție și monitorizarea celor două stații de clorinare, precum și 
apa brută.

∑ Sucursala Turnu Măgurele: monitorizarea pe rețeaua de distribuție se realizează 
pentru 3 puncte stabilite, cu o frecvență  săptămânală și monitorizare orară la 
stația de tratare.

∑ Sucursala Roșiori de Vede: monitorizarea calității apei pe rețeaua de distribuție se 
realizează în cadrul Laboratorului Calitate Apă – sucursala Alexandria, pentru 3 
puncte stabilite –ieșire stație tratare și consumator, cu o frecvență săptămânală.

∑ Sucursala Zimnicea: monitorizarea calității apei pe rețeaua de distribuție se 
realizează în cadrul Laboratorului Calitate Apă – sucursala Alexandria, pentru 3 
puncte stabilite–ieșire stație tratare și consumator, cu o frecvență săptămânală.

∑ Sucursala Videle: monitorizarea calității apei pe rețeaua de distribuție se 
realizează în cadrul Laboratorului Calitate Apă – sucursala Alexandria, pentru 3 
puncte stabilite - iesire stație tratare și consumator, cu o frecvență săptămânală.

∑
Monitorizarea calității apei potabile pentru determinările microbiologice se realizează 

conform contractului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Teleorman. În urma analizelor 
efectuate, calitatea apei potabile distribuite în cele 5 sucursale, s-a încadrat în limitele maxime 
admise, conform legislației în vigoare, pentru indicatorii microbiologici.

În urma analizelor fizico-chimice efectuate de laborator, apa potabilă furnizată 
utilizatorilor din localitățile Turnu Măgurele, Roșiori de Vede și Videle s-a încadrat în 
standardele de calitate privind potabilitatea apei.

Pentru localitatea Alexandria gradul de neconformitate este de 100%, din cauza 
neconformării parametrului amoniu la directiva europeana 98/83/CE a Consiliului din 3 
noiembrie, privind calitatea apei destinate consumului uman, iar pentru localitatea Zimnicea 
gradul de neconformitate este de 100%, din cauza neconformării parametrului cloruri la 
directiva europeana 98/83/CE.

Calitatea serviciului de distribuție apă potabilă și de canalizare a fost îmbunătățită, fapt 
ce se datorează în primul rând necesităților impuse în regulile economiei de piață, cerințelor 
ANRSC, impuse în licența de funcționare, indicatorilor de performanță anexă la Contractul de 
Delegare de Gestiune, dar și doleanțelor cetățenilor de a-și îmbunătăți gradul de confort, 
apreciere justificată de:

-asigurarea continuității serviciului de apă și canalizare 24 din 24 ore și a cantității de 
apă solicitate;

-scurtarea duratelor de remediere a defecțiunilor apărute pe rețeaua de apă;
-reducerea numărului de sesizări și reclamații;
-anunțurile date la timp în presa locală și internet despre întreruperile programate sau 

accidentale;
-informarea continuă a autorităților locale și a cetățenilor privind calitatea apei potabile;
-derularea unui management operațional adecvat în relațiile cu clienții.

În cursul anului 2021, supravegherea distribuției și calității apei potabile a fost eficientă,  
asigurându-se siguranța microbiologică pentru populație, lucru demonstrat de neînregistrarea 
unor complicații epidemiologice.
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Rezolvarea sesizărilor, solicitărilor și reclamațiilor venite din partea utilizatorilor a 
impus soluționarea rapidă și eficientă a acestora, acestea fiind structurate după cum urmează:

-probleme legate de cantitățile de apă rece și apă uzată facturate;
-probleme legate de supraconsumul de apă;
-probleme legate de necorelație dintre consumul de apă înregistrat de contoarele 

individuale din apartamente și cel înregistrat de contoarele de branșament;
-probleme legate de branșamente comune între proprietari;
-probleme legate de înfundări ale canalelor de scurgere ape uzate menajere.

Solicitarea intervențiilor în perioada analizată conduce la  următoarea ierarhizare: 
TOTAL Alexandria Turnu 

Măgurele
Roșiori de 

Vede
Videle Zimnicea

Sesizări 272 14 56 152 14 32

Solicitări 2230 270 682 694 242 342

Reclamații 129 16 24 56 11 22

Un aspect pozitiv îl constituie faptul că majoritatea sesizărilor și reclamațiilor de pe raza 
celor 5 sucursale, au fost rezolvate în timp de către personalul tehnic, economic și muncitor din 
cadrul acestora.

CAP.II-SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Organizarea și efectuarea inventarierii anuale s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității 
nr. 82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nr.2861/2009 și procedurilor de 
inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost: imobilizările necorporale și corporale, bunuri de natura 
stocurilor, decontările cu terții, trezoreria, alte conturi care prezintă sold în balanța de verificare 
a lunii decembrie 2021.

În baza datelor prezentate de comisia centrală de inventariere și în urma valorificarii 
rezultatelor operațiunii de inventariere, rezultă faptul că în urma comparării valorilor scriptice 
înregistrate în contabilitate cu valorile faptice nu au rezultat diferențe, inventarierea fiind 
finalizată și materializată la termenul fixat.

CAP.III-SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Finanțarea activității societății se realizează din venituri proprii, S.C. APA SERV S.A.
întocmind buget de venituri și cheltuieli conform OMFP 3818/2019, privind aprobarea 
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare 
a acestuia, aprobat  prin hotărâre de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Situațiile financiare ale societății sunt aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor 
și întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectată în 
documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierdere care grupează 
pe o perioadă de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și 
cheltuieli.
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Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația 
reală a elementelor patrimoniale, rezultate ca urmare a inventarierii  patrimoniului societății.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr.26/2013, cu modificările și actualizările ulterioare, Consiliul de 
Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de 
performanță din Contractele de mandat ale directorului general, directorului economic și 
directorului tehnic.

În ceea ce privește elementele extrabilanțiere, în cursul anului 2021 au fost operate 
următoarele înregistrări:

-reevaluări active de domeniul public la Sucursala  Rosiori de Vede;
-luare în evidență și casări obiecte de inventar în folosință;
-luarea în evidentă, în temeiul HCL 168/28.06.2021 emisă de Primaria Alexandria și a 

Actului Aditional nr.17954/22.07.2022, la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare  cu apă și canalizare nr.61/07.12.2007, a bunurilor reprezentand echipamente, 
investiții puse în funcțiune care au fost finanțate din Fonduri de coeziune, în perioada de 
finanțare a POS I de Mediu prin Proiectul major Reabilitarea și extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare în Județul Teleorman 2007-2013 și bunurile rezultate din 
investiția Municipiului Alexandria prin proiectul Infrastructură și utilități pe Șoseaua Turnu 
Măgurele - incinta fostei UM în Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

CAP.IV-CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

Având în vedere evoluția și poziția pe piață a societății, se apreciază că aceasta va 
funcționa în mod normal în viitor, fără a exista riscul de a intra în stare de lichidare sau reducere 
semnificativă a activității, respectându-se astfel principiul continuității activității.

Ținând cont de situația generată de răspândirea virusului SARS-COV-2 la nivel național 
și internațional, considerăm că societatea a trecut relativ bine  peste criză, echipa S.C. APA 
SERV S.A. are responsabilitatea de a asigura continuitatea serviciului privind furnizarea apei 
către cetățeni și societăți comerciale și în situații de criză, în care mediul de activitate nu este cel 
normal, pentru a putea deservi  în continuare eficient nevoile clienților. Activitatea operațională
se va desfașura normal, iar in funcție de evoluția națională a situației, societatea va lua cele mai 
bune măsuri, adaptate situației, pentru protejarea angajaților și pentru o derulare cât mai normală
a activității.

CAP.V-CONTROLUL INTERN

*realizarea auditului de supraveghere și evaluarea în perioada 16.03.2021 -
19.03.2021, cu organismul de certificare SRAC,  privind menținerea sistemului de management 
integrat: calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională conform SREN ISO 9001:2015; 
SREN ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018.

Obiectivele auditului :
-evaluarea modului în care obligațiile care rezultă din sistemul de management certificat 

sunt îndeplinite din punct de vedere al conformității și a eficacității acestuia cu cerințele 
standardelor de referință aplicabile;

-evaluarea abilității sistemului de management de a îndeplini în continuare cerințele 
legale reglementate și contractuale în cadrul organizației;

-identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(2¹) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul

intern/managerial și controlul financiar preventiv, s-a emis Ordinul nr. 400/2015 de aprobare a 
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de  control intern/managerial.
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Având în vedere prevederile prezentului Ordin, S.C. APA SERV S.A. a dispus măsurile 
necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv 
procedurilor formalizate pe activități prin emiterea deciziei nr. 71/09.05.2016, privind numirea 
Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) și a echipei de 
gestionare a riscurilor (EGR).

Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale 
măsurilor respective, sunt cupinse în programul de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial, elaborat la nivelul fiecarui departament din cadrul S.C. APA SERV S.A.

*asigurarea auditului intern: în anul 2021 S.C. APA SERV S.A. a asigurat cadrul legal 
desfășurării activității de audit public intern.

CAP.VI-CONCLUZII

Consiliul de Administrație a urmărit realizarea programului de activitate propus pentru 
anul 2021, execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli lunar, trimestrial, semestrial și a 
programului de investiții și reparații aprobate.

Toate eforturile Consiliului de Administrație și conducerii societății au fost orientate spre 
îndeplinirea misiunii societății de a asigura servicii de calitate, cu ajutorul unui personal 
calificat, în condițiile unei reale protecții a mediului înconjurător.

Obiectivele strategice ale S.C. APA SERV S.A. sunt:
-dezvoltarea unui management operațional, eficient și corelat în raport cu obiectivele pe 

termen mediu și lung (promovarea și  implementarea investițiilor, costurile pentru exploatare, 
mentenanță și personal);

-îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă, aceasta constând în reabilitarea 
sistemului de distribuție a apei precum și sistemului de colectare și tratare a apei uzate în 
aglomerările Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea și Videle, în scopul 
conformării cu obligațiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare.

Proiectul constă în principal în măsuri aferente apei potabile, de construire/ reabilitare a
captărilor de adâncime și de suprafață, a conductelor de aducțiune, a stațiilor de tratare și 
pompare, a rezervoarelor de apă, a rețelelor de distribuție și a sistemului de contorizare și măsuri 
aferente apei uzate de construire/ reabilitare a sistemului de colectare a apei uzate și a cinci stații 
de epurare în localitățile Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Videle și Zimnicea.

-asigurarea de personal calificat și motivat;
-orientarea către cerințele consumatorilor:

*îmbunătățirea continuă a calității serviciilor;
*dezvoltarea și îmbunătățirea sistematică a relațiilor salariaților cu clienții;
*adaptarea serviciilor la solicitările utilizatorilor.

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare prestat de către S.C. APA SERV S.A. în 
localitățile Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Videle și Zimnicea, are o dimensiune 
socială, una economică și una ecologică, indisolubil legate între ele.

Din punct de vedere economic, aceasta creează premisele desfășurării proceselor de 
producție la un număr mare de activități, în localitățile sus menționate, iar din punct de vedere 
social serviciul de apă/canal asigură locuri de muncă pentru un număr însemnat de salariați 
(474) și apă potabilă necesară consumului uman, preparării alimentelor și igienei personale.

Complexitatea și importanța economică și socială a activității, ne mobilizează și ne obligă 
astfel încât să putem asigura serviciile și reparațiile necesare, dotarea materială și forța de 
muncă calificată necesară pentru a desfășura activitatea în siguranță și conduce la creșterea 
calității acesteia.

Obiectivul general al activității S.C. APA SERV S.A. este „Asigurarea unui standard 
ridicat de viață din punct de vedere al asigurării necesarului și calității apei pentru locuitorii din 
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localitățile Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea și Videle, județul 
Teleorman. “

În anul 2021, ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat regulat, participarea 
fiind completă, elaborandu-se un numar de 18 decizii. Au fost prezentate spre aprobare și 
aprobate 5  proiecte de hotărâre, toate de competența A.G.A.

Cumulat pe anul 2021 indicatorii de performanță stabiliți prin BVC și prin Contractele  
de mandat  au fost indepliniți.

Conform O.U.G. nr.198/2005, art.4, alin.(4), lit.b), operatorul contribuie la constituirea 
Fondului IID, până la concurența sumei necesare acoperirii serviciului datoriei, cu sume  
repartizate din profitul net, la fondul de rezervă . 
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3. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 
S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. ALEXANDRIA :

S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. este persoană juridică română de 
drept privat, înființată în baza Legii nr. 215/2001, Legii 186/2013 și OUG 109/2011, prin 
asocierea Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu S.C. 
Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L., în vederea constituirii societății cu 
răspundere limitată „PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA”, prin Hotărârea Consiliului 
Local Alexandria nr. 7 din data de 26.01.2017 și funcționează ca societate comercială. S.C.
Parc Industrial Alexandria S.R.L. se va ocupa de administrarea Parcului Industrial al 
Municipiului Alexandria, cu respectarea prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea 
și funcționarea parcurilor industriale.

1. Cadrul legislativ de întocmire a raportului

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în 
cadrul unei întreprinderi publice, între consiliul de administrație, directori, acționari și alte 
persoane interesate.

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice de 
subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță 
cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Indicatorii economico-financiari prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile 
financiare anuale.

CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT

ulterioare;

a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum 
şi la regiile autonome;

.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice;

ărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

e.
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2. Prezentare generală

Prin Hotărârea Municipiului Alexandria nr. 7 din 26 ianuarie 2017, s-a aprobat asocierea 
Consiliului Local al Municipiului Alexanadria cu S.C. Administrația Străzilor, Condtrucții 
Edilitare S.R.L. pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Parc
Industrial Alexandria S.R.L. care are ca obiectiv principal atragerea investitorilor puternici 
prin crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii din județul Teleorman.

Societatea comercială S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. este persoană juridică
română, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, ale Legii 
nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și reprezintă o zonă 
delimitată în care se vor desfășura activități economice, de cercetare științifică, de producție 
industrială și servicii, de dezvoltare tehnologică în regim de facilități specifice, în vederea 
valorificării potențialului de resurse materiale și mai ales umane ale zonei.

Sediul social al societății este în România, județul Teleorman, localitatea Alexandria, 
str. Dunării, nr. 282, bl. GA4. Sc A, ap. 2.

3. Capitalul social

Capitalul social total la data de 31.12.2021 este de 1.191.000 lei subscris și vărsat 
integral în numerar, divizat în 119.100 părți sociale a 10 lei fiecare, deținut de cei doi asociați 
după cum urmează:

- MUNICIPIUL ALEXANDRIA deține 99,99916%, respectiv 119.099 parti sociale a 10 lei 
fiecare, în valoare totală de 1.190.990 lei;

- S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. deține 0,00084, respectiv 1 parte 
socială, în valoare de 10 lei.   

4. Obiect de activitate

Societatea S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. are ca obiect principal de activitate —
“Activități ale organizațiilor economice și patronale”- cod CAEN 941 conform Clasificării 
Activităților din Economia Națională.

Principalele activităţi cuprinse în obiectul de activitate al societăţii sunt:

- activitati ale organizatiilor economice și patronale.

- administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

- alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

- alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

- activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă.
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5. Conducerea societății

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Asociaților.

Asociații sunt reprezentați de mandatari desemnați prin hotărâri ale  Consiliului Local al
Municipiului Alexandria, care vor adopta hotărâri în toate domeniile ce cad în competența 
Adunării Generale a Asociaților.

De la înființare controlul activității societății a fost asigurat de către asociați.

Adunarea Generală a Asociaților are în principal, următoarele atribuții, competențe și 
responsabilități:

- aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi;

- alege membrii Consiliului de Administrație și cenzorii, îi descarca de activitate și îi revocă;

- stabilesc nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și al cenzorilor;

- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;

- examinează, aprobă sau verifică bugetul și contul de profit și pierderi, dupa analizarea 
rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori, aprobă repartizarea 
profitului conform prevederilor legale;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. este administrată 
de un Consiliu de Administrație format din patru membri și cu delegarea atribuțiilor de 
conducere unui administrator/director, pentru care s-a incheiat contract de mandat.

Consiliul de Administrație iși desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu și 
are in principal, următoarele atribuții:

a) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

b) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor aprobate;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

d) stabilește tactica și strategia de marketing;

e) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

f) supune anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de 90 de zile de la încheierea 
exercitiului economico-financar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, 
bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de 
program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

g) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

h) negociază și încheie cu directorul general contractul de management;

6. Principii și politici economice

Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității, 
aplicând în mod consecvent politicile contabile și metodele de evaluare, de la un exercițiu 
financiar la altul. Bilanțul de deschidere pentru exercițiul financiar corespunde cu bilanțul de 
închidere al exercițiului financiar precedent. Componentele elementelor de activ și de datorii 
sunt evaluate separat.  Orice compensare între elementele de activ și datorii sau între 
elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări  între creanțe și 
datorii față de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale, pot fi înregistrate 
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numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor 
corespunzătoare.
Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ale  
societății, au ca scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor 
economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile 
și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Societatea ține evidența contabilă în ”lei” și întocmește situațiile financiare în 
conformitate cu Reglementările Contabile și normele emise de către Ministerul Finanțelor. 
respectând cadrul legal prin aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată. Pentru 
întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății face anumite estimări și presupuneri 
care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și 
veniturile și cheltuielile perioadei raportate.

La S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. amortizarea imobilizărilor corporale se 
calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a 
valorii lor.

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare 
a imobilizărilor corporale, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum 
urmează:

- Calculatoare electronice și echipamente periferice: 2- 4 ani;

- Clădiri (amenajare sediu social): pe perioada contractului de comodat.

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadențe în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate 
la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru 
bunurile sau serviciile primite și sunt reprezentate, în principal, de facturile emise pentru 
bunurile și serviciile contractate.

Veniturile sunt recunoscute în momentul prestării serviciilor la prețurile stabilite prin 
contracte. Sumele primite ca avans pentru prestarea de servicii sunt recunoscute ca venituri în 
perioadele contabile în care sunt prestate serviciile.

Costul forței de muncă reprezintă cheltuielile totale suportate de societate, respectiv 
salariile și contribuția asigurătorie de muncă. Contribuția la asigurările sociale și contribuția 
la asigurările sociale de sănătate sunt suportate de către angajat, din venitul brut al acestuia. 
Aceste drepturi sunt recunoscute în cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia și 
sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale 
aferente. 

Impozitul pe profit se calculează ca procent de 16% aplicat la profitul contabil obținut 
potrivit legislației, ajustat pentru anumite poziții conform legislației fiscale (cu cheltuieli 
deductibile și nedeductibile fiscal, respectiv cu venituri impozabile și neimpozabile).

Pentru exercițiul financiar 2021, S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. nu datorează 
impozit pe profit. 

Obligațiile fiscale sunt calculate, evidențiate, declarate și virate în conformitate cu 
prevederile legale.

Serviciul de contabilitate al societății este externalizat și este asigurat de către un expert 
contabil.

Contabilitatea se conduce în partidă dublă reușind astfel să asigure înregistrarea 
cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor patrimoniale, cunoașterea tuturor sumelor 
debitoare și creditoare, a soldurilor finale, situația reală a patrimoniului și a rezultatelor 
obținute.
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7. Situația economico-financiară pe anul 2021

În anul 2021 nu au fost realizate venituri din activitatea de bază, acest lucru fiind 
posibil după finalizarea lucrărilor de infrastructură și amenajarea de utilități, astfel încăt 
locația să atingă standardul minim de amenajare și parcul să poată deveni operațional.
Cheltuieli în sumă de 283,93 mii lei, conform bugetului de venituri și cheltuieli, în 
următoarea structură:

Cheltuieli cu personalul în sumă totală de 163,20 mii lei, reprezintă cheltuielile efectuate în 
anul 2021 cu salariul brut și contribuțiile aferente salariaților și pentru contractul de mandat;

Cheltuieli cu bunuri și servicii, suma totală de 113,45 mii lei a fost rezervată plății 
cheltuielilor cu servicii executate de terți, de contabilitate, audit, realizare studiu de 
fezabilitate, creare website, deplasări, rechizite pentru funcționarea activității în condiții 
normale.

Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă totală de 1.90 mii lei și alte 
cheltuieli de exploatare în sumă totală de 5,38 mii lei.

Pierderea rezultată în anul 2021, va fi acoperită din profitul rezultat în anii următori, ca 
urmare a demarării activităților în parcul industrial.

8. Activitate desfășurată în anul 2021

Societatea a desfășurat, în principal, activități de management de proiect pentru 
realizarea activităților specifice necesare realizării Parcului industrial, precum și de gestiune 
curentă financiar-contabilă și nu a avut venituri din activitatea de bază, acestea putând 
proveni doar din capitalul social. 

În aceste condiţii au fost înregistrate cheltuieli pentru investiţii și pentru funcţionarea 
societății în condiții normale.

Pentru obiectivul principal propus, înființarea și construirea unui Parc Industrial în 
localitatea Alexandria, a fost încheiat în martie 2021, prin achiziție publică, contractul cu S.C. 
TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. având ca obiect, “…prestarea Serviciilor de 
elaborare a Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție, Verificare Tehnică de Calitate a 
Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție, a Documentațiilor Tehnice pantru obținerea 
Avizelor, Acordurilor și Autorizațiilor, precum și asistența tehnică din partea proiectantului 
pe parcursul derulării lucrărilor, pentru obiectivul de investiții “Realizare Proiect Tehnic Parc 
Industrial Alexandria”

În acest sens, au fost întocmit Caietul de sarcini, precum și toate formularele pe care 
acesta le conține; a fost întocmită și aprobată în Consiliul de Administrație al societății, 
Procedura de licitație, Caietul de sarcini și documentele de licitație; au fost formulate 
răspunsuri la clarificările solicitate de ofertanți; s-au analizat dosarele ofertanților, s-au 
solicitat clarificări unde a fost cazul și au fost întocmite procesele verbale în urma fiecărei 
activități din procedură; au fost întocmite raportul procedurii, fișele individuale de punctaj și 
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire.  

În vederea îndeplinirii obiectivului de a construi un Parc Industrial de tip green-field, 
în urma contractului de achiziție privind realizarea Proiectului Tehnic, conducerea societății a 
fost în legătură permanentă cu reprezentanții societății contractate, oferind informațiile și 
documentațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului, în sensul acesta au fost 
întreprinse întâlniri și deplasări, ori de cate ori a fost necesar.
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În luna februarie a fost întocmit și transmis către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, “Raportul privind activitățile desfășurate în parcul industrial în 
anul 2020“, raport întocmit conform art. 7, alin. c din Legea nr. 186/2013.

Pentru desfășurarea obiectului principal de activitate al societății cu posibilitatea 
stimulării investiţiilor directe, autohtone şi străine, dezvoltarea regională şi nu în ultimul rând, 
stimularea creării de noi locuri de muncă în vederea valorificării potenţialului uman local sau 
regional, s-a considarat ca fiind necesară achiziționarea unor servicii de PR, Publicitate și 
Organizare Evenimente de Promovare a Parcului Industrial, către Ambasade, Misiuni 
Economice, Camere de Comerț străine, reprezentative pentru profilul Parcului Industrial. Prin 
activități precum: înscrierea în Camerele de Comerț Internaționale, organizarea de conferințe, 
întalniri lucrative, vizite în teren cu potențiali investitori români și străini, precum și 
organizarea de întalniri cu ambasadori sau reprezentanți ai misiunilor straine, urmarim ca 
beneficiile aduse în urma acestei  achiziții sa aibă drept scop consolidarea businessului, 
comunicarea mesajelor într-o manieră prietenoasă și concretă, credibilitate, având ca rezultat 
atragerea investițiilor în Parcul industrial. Întrucât în bugetul societății pentru anul 2021 nu au 
fost prevăzute astfel de cheltuieli și pentru a fi posibilă achiziția, s-a solicitat sprijinul 
autorității tutelare în vederea participării cu un aport la capitalul social al Parc Industrial 
Alexandria.

În luna iunie a fost inițiat un proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social 
al Parc Industrial Alexandria, prin aportul în numerar al Municipiului Alexandria a sumei de 
130.000 lei.

În luna iulie, prin achiziție publică, a fost îcheiat contractul de prestări servicii cu 
S.C.  BRASC Advisory Services S.R.L., ce are ca obiect prestarea către beneficiar, în folosul 
direct al acestuia, a serviciilor de management în domeniul comunicării, informării, 
promovării și publicitate. Serviciile oferite și prestate conform contractului de prestări servicii 
de către consultantul pe parte de relații publice, au adus un mare avantaj societății, oferindu-i 
asistența pentru înscrierea ca membru al Camerelor de Comerț străine reprezentate în 
România. Prin urmare, în luna iulie pentru Parc Industrial au fost depuse cereri de membru 
către: Camera de Comerț a Germaniei, Camera de Comerț a Olandei, Camera de Comerț a 
Statelor Unite și Camera de Comerț Franceză, iar următoarea lună, Parc Industrial a devenit 
membru al Camerelor de Comert Olandeză, Germană si Franceză.

Urmare a efectuării misiunii de audit public intern ce a avut ca scop verificarea 
implementării și respectării cadrului legal menționat în Anexa 3 la H.G. nr. 583/2016 privind 
aprobarea SNA 2016-2020, a fost întocmit “Raportul de Audit Intern“ în care au fost trasate o 
serie de recomandări și o “Fișă de urmărire a recomandărilor”. Astfel, au fost:

- elaborate și aprobate procedurile de sistem cu privire la conflictele de 
interese, a situației de incompatibilitate și de interdicții după încheierea angajării în cadrul 
entității (pantouflage).

- desemnată persoana responsabilă care să asigure implementarea 
prevederilor legale legate de soluționarea conflictelor de interese, a situației de 
incompatibilitate și de interdicții după încheierea angajării în cadrul entității (pantouflage).

- informat și testat personalul cu privire la conținutul procedurilor.

În luna august a avut loc o ședință de lucru, la care au participat reprezentanți din 
partea Primariei Municipiului Alexandria, din partea S.C. PARC INDULTRIAL 
ALEXANDRIA S.R.L. și din partea S.C. TEHNO CONSULTING SOLUȚION S.R.L.
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În urma ședinței din data de 24.08.2021, a fost întocmit Procesul Verbal al Ședinței 
de lucru ce a avut ca temă Proiectul privind realizarea Infrastructurii Parcului Industrial, față 
de care a fost discutat și stabilit ca în cadrul proiectului să se facă anumite modificări față de 
tema de proiectare inițială. Tot în cadrul ședinței s-a stabilit că aceste modificări necesită o 
actualizare a PUZ-ului existent în care vor fi tratate urmatoarele teme: relocarea drumului de 
acces, relocarea rețelei electrice de medie tensiune care traversează terenul parcului, căile de 
acces către loturile de teren, lotizarea (o singura CF pentru tot terenul), POT —ul, regimul de 
înalțime al clădirilor. Dupa actualizarea PUZ-ului, acesta va sta la baza realizării Proiectului 
Tehnic, prin urmare realizarea Proiectului nu poate fi facută  decât după finalizarea 
actualizării PUZ-ului.

Pe întreg parcursul anului, directorul societății a răspuns tuturor solicitărilor din partea 
APITSIAR și a ținut legătura cu membrii  asociației (Asociația Parcurilor Industriale, 
Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din Romania), ce are că scop 
promovarea și dezvoltarea durabilă a parcurilor industriale, atragerea de investiţii autohtone și 
străine și acordarea de asistență de specialitate membrilor săi și potenţialilor investitori, 
precum și reprezentării acestora în relaţiile cu organisme și autorități naţionale și 
internaţionale, participând atât fizic, cât și online la activitățile întreprinse de către aceștia.     

În data de 21.10.2021, în cadrul Summit-ului Parcurilor Industriale ce a avut loc la 
Bucuresti, prin prezentarea de materiale publicitare, Parcul Industrial Alexandria a avut 
ocazia de a se face cunoscut față de posibilii investitori. 

Temele prioritare de dezbatere ale conferinței au fost:

- Atragerea investițiilor în România și în parcurile industrialeși  strategiile pentru a reuși;

- Tendințe de dezvoltare ale parcurilor industriale și a zonei de investiții: tipuri de zone 
industriale; obiective de dezvoltare a industriei și tendințe;

- Programe guvernamentale de sprijinire a investitiilor, ajutoare financiare, state aid și 
subvenții disponibile pentru a încuraja investițiile de tip greenfield;

- Planificarea parcurilor industriale și a zonelor de investiții;

- Modernizarea parcurilor industriale existente;

- Parcurile industriale ca factor instituțional de dezvoltare a economiei regionale;

- Dezvoltarea rețelei de Parcuri Industriale, situația din România;

- Planificarea parcurilor industriale și a zonelor de investiții; abordări actuale ;

- Ajutoare financiare, state aid și subvenții disponibile pentru a sprjini investițiile de tip 
greenfield.

Au fost aduse în discuție aspecte privind contextul actual privind dezvoltarea 
parcurilor industriale din România și au avut loc dezbateri cu reprezentanții parcurilor 
industriale și reprezentanții autorităților, legate de noutățile legislative și modul în care putem 
încuraja și atrage investițiile, dar și aspecte legate de contribuția tehnologiei în dezvoltarea 
proiectelor. Ultima parte a Summit-ului a fost dedicată discuțiilor legate de  așteptările și 
perspectivele investitorilor pentru dezvoltarea parcurilor industriale. În această parte a 
Summit-ului,  reprezentanții Parcului Industrial Alexandria au luat parte la discuțiile legate de 
tema adordată.
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9. Politica de guvernanţă corporativă

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și 
accesibilă, garantând o bună comunicare.

Comunicarea între organele de administrare și conducere ale S.C. Parc Industrial 
Alexandria S.R.L. și autoritatea publică tutelară se va derula conform O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 și Actul Constitutiv al societății.

Componenţa Consiliului de Administraţie 

În anul 2021 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie format din 
patru membri, cu delegarea atribuțiilor de conducere unui administrator, care şi-au realizat 
atribuţiile conform actului constitutiv. 

Au fost întocmite și comunicate către compartimentul de Guvernanță Corporativă:

- rapoartul anual al Directorului societății și Consiliului de Administratie; 

- modificări ale componenței Consiliului de Administrație, dacă a fost cazul;

- hotărâri ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;

- formularul S1100 cu privire la monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, 
precum și alte documente solicitate.

10. Date privind opinia auditorului extern și propunerile de înlăturare și prevenire a 
acestora

În anul 2021 situațiile financiare ale societății au fost auditate conform de către un 
auditor financiar. 

Din Raportul de audit reiese că: “situațiile financiare anexate, oferă o imagine fidelă, 
sub aspectele semnificative, a poziției financiare a societății la 31.12.2021 precum și a 
performanței financiare și a fluxului de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 
această dată, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind sitiuațiile anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.”
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4. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
S.C. SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA S.R.L. ALEXANDRIA :

S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L., cu sediul in Alexandria, Soseaua Turnu 
Măgurele, bloc Piața Peco, județul Teleorman, înregistrat la Registrul Comerțului sub 
numărul J34/405/2010, CUI RO27259202, a desfăşurat în anul 2021, activitățile cuprinse în 
actul constitutiv, realizând următorii indicatori :

∑ Venituri totale - din care: 2.972.492,00  lei
A.Venituri din exploatare                                     2.972.485,00 lei
B.Venituri financiare           7,00  lei

∑ Cheltuieli totale – din care: 2,576.194,00 lei
A.Cheltuieli cu salarii 1.577.425,00 lei
B.Cheltuieli cu asigurări sociale și protecția socială           40.680,00 lei
C.Cheltuieli consum materiale, din care:                            189.801,00 lei

- Cheltuieli materiale (auxiliare și consumabile)           173.684,00 lei      
- Cheltuieli combustibil 15.630,00  lei
- Cheltuieli privind piese de schimb 487,00  lei

D.Cheltuieli cu ob. de inventar                                                  95.654,00 lei
E.Cheltuieli apă, canal, energie 61.415,00  lei
F.Cheltuieli privind mărfurile                                                 317,00 lei
G.Reduceri com. primite                                                                 9894,00 lei
H.Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                        4651,00 lei
I.Cheltuieli cu redevențele                                                             6.000,00 lei
J.Cheltuieli privind primele de asigurări 9.732,00 lei
K.Cheltuieli cu colaboratorii                                                       19.412,00 lei
L.Cheltuieli convorbiri telefonice 13.502,00 lei
M.Cheltuieli cu impozite și taxe                                             5.704,00 lei
N.Servicii executate de terți                                                      252.599,00 lei
O.Cheltuieli cu dobânzile                                                            24.627,00 lei
P.Alte cheltuieli 164.781,00 lei

∑ Profit brut                                                                     396.298,00  lei
∑ Impozit pe profit                                                            53.058,00  lei

Profit net 343.240,00 lei

La data de 31.12.2021 societatea înregistrează la contul Clienți de încasat suma 
de 120.263,83 lei, iar la Furnizori de plată suma de 2.532,80 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în 
sumă de 51.061,00 lei este aferent salariilor pe luna decembrie cu termen de plată în luna 
ianuarie 2022. Similar  contributia asiguratorie de muncă 3.280,00 lei și  impozitul pe salarii 
8.930,00 lei.

Soldul impozitului pe profit pentru anul 2021 în sumă de 15.073 lei are termen de 
declarare și de plată 25.06.2022. Societatea a înregistrat la 31.12.2021 TVA de plată  în sumă 
de 10.922 lei.

În comparație cu anul 2020, cifra de afaceri obținută în anul 2021 a avut o creștere  
cu 41%, în valoare de  847.744 lei.

În anul 2021 societatea a înregistrat un profit brut în sumă de 396.298 lei, pentru 
care a rezultat un impozit pe profit de 63.133 lei, societatea beneficiind de scutire pentru 
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profit reinvestit în suma de 6.081 lei și bonificație de 7% în sumă de 3.994 lei conform 
O.U.G. 153/2020 (ca urmare a creșteri capitalului propriu). Aplicand aceste reduceri ale 
impozitului pe profit (6081+3994) a rezultat un impozit pe profit de plată pentru anul 2021 în 
valoare de 53.058 lei.

Societatea a declarat și a platit la termenele legale impozitul pe profit pe primele 3 
trimestre din anul 2021.

Soldul contului de impozit pe profit  la 31.12.2021 este în sumă de 15.073 lei și are 
termen de declarare și de plată 25.06.2022.

Societatea nu înregistrează la data de 31.12.2021 datorii restante la bugetul de stat 
și cel al asigurărilor sociale.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome și prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind 
aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului 
conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea 
impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se 
prevede altfel:

a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi 

externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii 
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au 
angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca 
urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 
nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori 
dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursa proprie de finanţare.
Profitul net pe anul 2021 în valoare de                      = 343.239,69 lei, se repartizează după 
cum urmează:
1. Rezerva legală în sumă de 5% din profit                =   17.162,00 lei;
2. Alte rezerve  pentru profitul reinvestit                    =   38 003,78 lei;
3. Diferența de profit net de repartizat conform aportului la capital= 288.073,91 lei se 
distribuie  astfel:
3.1 Suma de 144.036,99 lei revine sub formă de dividende asociatului majoritar Municipiul 
Alexandria ;
3.2 Suma de 144.036,96 lei se distribuie S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. pentru 
fondul de rezervă;



32

3.3 Suma de 0,03 lei revine asociatului minoritar S.C. Transloc Prest S.R.L. corespunzător 
aportului la capitalul social de 0,00001 %.

S-a avut în vedere acoperirea în totalitate a pierderii din anul anterior în sumă de 
1032,56 lei din Alte rezerve - cont 1068.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetărilor 
contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 166/2017 privind 
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice și ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale  şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

ALTE INFORMAȚII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comercială își va axa activitatea pe 
aceleași domenii ca în anii precedenți, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat 
cea mai mare rată a profitului;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – nu este cazul;
c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate 

în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, 
echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi 
proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziţiei şi înstrăinării 
cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa 
acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi 
proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;

d) existenţa de sucursale ale entităţii – activitatea societatii s-a desfasurat la sediu și la 
punctele de lucru ale societății;

e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt 
semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului 
sau pierderii:

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este 
cazul;

- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului 
de numerar – nu este cazul. Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte 
modificarea acestora funcţie de evoluţia preţurilor pe piata. Nivelul preţurilor practicat este 
unul competitiv în ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadență a datoriilor 
sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmărite 
cu promptitudine.

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne 
adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar; 
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de  plată a 
datoriilor.

În anul 2021 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori 
asociatilor. Pentru anul 2022 în cadrul entității nu sunt prevazute modificări importante atât în 
ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de 
ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2021. 
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Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în 
conformitate cu urmăoarele principii contabile:
1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul ca societatea îsi va continua în 
mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind 
evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând 
comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței:  au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data 
închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile 
potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile 
indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercițiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate 
veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate 
elementele de activ și pasiv și eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;  
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între 
active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). 
Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de 
creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată.

Informații privind salariații:
a) S-au acordat indemnizațiile aprobate membrilor organelor de administrație.
b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor 
de administrație, conducere ori supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere ori de 
supraveghere în timpul exercitiului.
d) salarii acordate pe anul 2021 
-număr de salariați  pe anul 2021                            = 40 ;
-salarii plătite, aferente exercițiului financiar 2021 = 1.572.683 lei;
- asigurările sociale:                                                 = 425.547 lei;
- asigurări sociale de sănătate:                 = 169.193 lei;
-CAM =                                                                    = 38.180 lei.

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor 
prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și 
pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de 
raportare.
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5. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. ALEXANDRIA :

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. are sediul social în municipiul Alexandria, 
strada Dunării, număr 282, bloc GA4, scara A, parter, apartament 1, a fost înregistrată la 
Registrul Comerțului Teleorman sub nr. J34/459/2014, cod înregistrare fiscală 33930760, 
atribut fiscal RO. Obiectul principal de activitate este ”activități de inginerie și consultanță 
tehnică legate de acestea”, clasa CAEN 7112.

Capitalul social al societății este deținut de doua persoane juridice: Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria deține un număr de 10.099 părți 
sociale cu valoarea de 100.990 lei – 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. deține 
1 parte socială în valoare de 10 lei – 0.01%.

Analizând balanța încheiată la 31.12.2021 privind rezultatele activității financiar-

contabile a societății în exercițiul financiar 2021 s-a  întocmit prezentul Raport, după cum 

urmează:

1.Venituri totale: 703.465 lei

2.Cheltuieli totale: 688.882 lei

a. Cheltuieli cu salarii 514.314 lei

b. Cheltuieli cu contrib.asiguratorie de muncă                    10.983 lei

c. Amortizare                        12.848 lei

d. Cheltuieli consum materiale                                               28.495 lei

- Cheltuieli materii prime și materiale consumabile :      10.466 lei              

- Alte cheltuieli materiale 14.135 lei

- Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)                        3.894 lei

e. Alte cheltuieli de exploatare                                              121.995 lei

f. Cheltuieli financiare                                                           247 lei

3.Profit brut                                                                             14.583 lei

4.Impozit pe profit      2.418 lei

5.Profit net 12.165 lei.

La data de 31.12.2021 societatea înregistrează sold la contul Clienți în sumă de 

109.956 lei, reprezentând facturi de prestări de servicii de proiectare către Municipiul 

Alexandria și care urmează a fi încasate în cursul lunii ianuarie 2022,  iar la contul 

Furnizori soldul este de 6.762 lei.
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Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat în sumă de 9.491 lei este aferent salariilor 

pe luna decembrie 2021 și s-a achitat în luna ianuarie 2022. Societatea a înregistrat 

TVA de plata la 31.12.2021 în sumă de 42.234 lei, care s-a achitat în luna ianuarie 

2022.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 

sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome și prevederile Ordinului nr. 

144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul 

repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea 

profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile 

naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la 

regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se 

repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 

împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor 

împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile 

autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia 

de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot 

acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 

salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul 

financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, 

ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
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g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte 

rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

Profitul net al societății pe anul 2021 în valoare de 12.165 lei, propunem a se 

repartiza dupa cum urmează:

1. rezerva legală 729 lei;

2. 50% sub formă de dividende asociatului Municipiul Alexandria (5.718 lei 

corespunzător  aportului la capitalul social de 99,99%);

3. diferența de 5.718 lei se repartizează la alte rezerve prevăzute de lege.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile contabile 
în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. 
nr.166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Pentru domeniile pentru care societatea nu a avut acoperire în contracte de lucrări pe tot 
parcursul anului (expertize tehnice, studii geotehnice, audituri energetice, măsurători 
topografice) s-au încheiat contracte de prestări de servicii cu societăți sau persoane fizice 
autorizate.

Lista documentațiilor tehnico – economice întocmite în cursul anului 2021:

Documentații pentru avizarea lucrărilor de intervenții – D.A.L.I.
1. Construire magazie la Colegiul National Al. I. Cuza
2. Refacere acoperiș tip șarpantă la Școala Gimnazială nr. 7
3. Reabilitare termică clădire administrativă (fosta cantină a Colegiului Național Al. I. Cuza)

Studii de fezabilitate – S.F.
1. Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal
2. Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile – zona bloc 

V10

Proiecte tehnice de execuție – P.T.
1. Anvelopare corp A și B de la Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat
2. Construire magazie la Colegiul National Al. I. Cuza
3. Refacere acoperiș tip șarpanta la Școala Gimnazială nr. 7
4. Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal
5. Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile – zona bloc 

V10
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Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.
1. Anvelopare corp A și B de la Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat
2. Construire magazie la Colegiul Național Al. I. Cuza
3. Refacere acoperiș tip șarpantș la Școala Gimnazială nr. 7
4. Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal
5. Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile – zona bloc V10

Documentații tehnice de urbanism – P.U.Z.
1. Amenajare zonă industrie nepoluantă, depozitare, servicii și dotări sociale 

complementare, suprafață studiată = 465 940 m.p.
2. Amenajare zonă industrie nepoluantă, depozitare, servicii și dotări sociale 

complementare, suprafață studiată = 142 300 m.p.
3. Amenajare zonă industrie nepoluantă, depozitare, servicii și dotări sociale 

complementare, suprafață studiată = 114 200 m.p.
4. Lotizare, sistematizare verticală, asigurarea acceselor auto și pietonale, utilități, 

iluminat public în zona strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 4, municipiul Alexandria, 
suprafata studiată = 9 517 m.p.

5. Lotizare, sistematizare verticală, asigurarea acceselor auto și pietonale, utilități, 
iluminat public în zona strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 4, municipiul Alexandria, 
suprafata studiată = 4 371 m.p.

Măsurători topografice
1. Construire magazie la Colegiul Național Al. I. Cuza
2. Refacere acoperiș tip șarpantă la Școala Gimnazială nr. 7

3. Reabilitare termică cladire administrativă (fosta cantină a Colegiului Național Al. I. 
Cuza)

4. Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal
5.Amenajare platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile                                    
– zona bloc V10
6. Anvelopare corp A și B de la Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat
7. Construire creșă mică, strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 4
8. P.U.Z. - Amenajare zonă industrie nepoluantă, depozitare, servicii și dotări sociale 

complementare, suprafață studiată = 465 940 m.p.
9. P.U.Z. - Amenajare zonă industrie nepoluantă, depozitare, servicii și dotări sociale 

complementare, suprafață studiată = 142 300 m.p.
10.P.U.Z. - Amenajare zonă industrie nepoluantă, depozitare, servicii și dotări sociale 

complementare, suprafață studiată = 114 200 m.p.
11.P.U.Z. - Lotizare, sistematizare verticală, asigurarea acceselor auto și pietonale, 

utilități, iluminat public în zona strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 4, municipiul 
Alexandria, suprafață studiată = 9 517 m.p.

12.P.U.Z. - Lotizare, sistematizare verticală, asigurarea acceselor auto și pietonale, 
utilități, iluminat public în zona strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 4, municipiul 
Alexandria, suprafață studiată = 4 371 m.p.

Expertize tehnice
1. Anvelopare corp A și B de la Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat
2. Refacere acoperiș tip șarpantă la Școala Gimnazială nr. 7
3. Reabilitare termică cladire administrativă (fosta cantină a Colegiului Național Al. I. Cuza)
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Audituri energetice
1. Anvelopare corp A și B de la Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat
2. Refacere acoperiș tip șarpantă la Școala Gimnazială nr. 7
3. Reabilitare termica cladire administrativă (fosta cantină a Colegiului Național Al. I. Cuza)

ALTE INFORMAȚII:

a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comercială își va axa activitatea pe 
aceleași domenii ca în anii precedenți, din considerentul că pe aceste domenii s-a 
înregistrat cea mai mare rată a profitului;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – nu este cazul;
c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni şi anume - motivele achiziţiilor 

efectuate în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa 
acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul 
exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în 
cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi 
valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor 
achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o 
reprezintă – nu este cazul;

d) existenţa de sucursale ale entităţii – nu este cazul; activitatea societății s-a desfășurat 
la sediu.

e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt 
semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului 
sau pierderii:

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este 
cazul;

- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului 
de numerar – nu este cazul. Societatea  practică o politică de preţuri prin care urmăreşte 
modificarea acestora în funcţie de evoluţia preţurilor pe piață. Nivelul preţurilor practicat 
este unul competitiv în ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadență a 
datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plată 
sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne 
adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar; 
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de  plată a 
datoriilor.

În anul 2021 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori 
asociaților, nu s-au facut investiții, cifra de afaceri prezintă o creștere de 0,54 %, iar profitul 
brut prezintă o creștere de 62,97 %, față de activitatea anului 2020.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în 
conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în 
mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind 
evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând 
comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
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3. Principiul prudenței:  Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la 
data închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și 
pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile 
posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate 
veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate 
elementele de activ și pasiv și eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;  
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între 
active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). 
Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de 
creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată.

Informații privind salariații:
a) S-au acordat indemnizațiile aprobate membrilor organelor de administrație.
b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor 
de administrație, conducere ori supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere ori de 
supraveghere în timpul exercițiului.
d) salariați: 
- număr de salariați la 31.12.2021: 6 persoane.
- salarii plătite, aferente exercitiului: 514.314 lei.
- cheltuieli cu asigurările sociale: 10.983 lei.

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor 
prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare.  Contul de profit și 
pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de 
raportare.
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6. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. ALEXANDRIA :

S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L., cu sediul în Alexandria, str. 
Libertății nr. 99, județul Teleorman, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul 
J34/404/2010, CUI RO 27259199, a desfăşurat în anul 2021 activitățile cuprinse în actul 
constitutiv, realizând următorii indicatori :

1. Venituri totale - din care: 663.004 lei
a. Venituri din exploatare                                             648.622 lei
b. Venituri din prod.de imobilizări corporale                 14.281 lei
c. Venituri financiare                 101 lei                                                           

2. Cheltuieli totale – din care: 631.667 lei
- Cheltuieli cu salarii și indemnizații                      469.007 lei
- Cheltuieli  asiguratorii de muncă                                7.260  lei
- Cheltuieli cu mat. prime și mat. consumabile 70.515  lei                                                        
-.Cheltuieli cu  energia și apa                                       2.633  lei
-Cheltuieli cu redevențe                                               2.678 lei 
-Cheltuieli cu servicii bancare         5.594 lei 
-cheltuieli cu impozite și taxe                                         2.741 lei 
-Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                   2.215 lei
-Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobiliz.          2.436 lei 
-Alte cheltuieli de exploatare                                         66.588 lei 

3.Cheltuieli cu impozitul pe profit                                   4.188 lei 
4.Profit net                                                          27.149 lei

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în sumă de 
16.736 lei este aferent salariilor pe luna decembrie și s-a achitat în ianuarie 2022. 

La data de 31.12.2021 societatea înregistrează la contul Clienți de încasat suma de 
50.805 lei.

La data de 31.12.2021 societatea are TVA de plată  în sumă de 16.805 lei, sumă ce a fost 
achitată în luna ianuarie 2022.

La data de 31.12.2021 societatea nu are datorii restante. 
Soldul contului de impozit pe profit este în sumă de 986 lei  și a fost achitat în luna 

martie 2022.
Se vor avea în vedere și prevederile Capitolului III pct.6 –Nivelul și plata redevenței - din 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  către 
S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.
Capitolul III pct .6- Nivelul și plata redevenței
Art.9 -(1)  Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redevență lunară 

de 0,5% din valoarea facturii emisă către delegatar  plătibilă în 30 de zile de la data emiterii 

facturii.

(2) Plata redevenței se efectuează lunar în contul deschis la Trezoreria Municipiului 

Alexandria pe numele concedentului sau prin casieria Direcției Buget Finanțe, Taxe și 

Impozite a Municipiului Alexandria.
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(3) Plata redevenței se va efectua în baza unei facturi emisă de către concedent pe suport 

de hârtie.

(4) În cazul neplății redevenței la termenele scadente stabilite prin prezentul contract,

concedentul va percepe penalități de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau 

fractiune de lună.

(5) La expirarea scadenței, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo 

formalitate prealabilă în acest sens.

(6) În cazul neachitării redevenței în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenței,

prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară 

punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

La data de 31.12.2021 societatea a realizat un profit  în sumă de 27.149 lei  care se  va 
repartiza conform prevederilor legale.                    

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetărilor 
contabile în vigoare, ale Legii contabiliățtii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. 85/26.01.2022  
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale 
şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice.

ALTE INFORMAȚII:
a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași 
domenii ca în anii precedenți;

b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – nu este cazul;
c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni şi anume - motivele achiziţiilor efectuate 

în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, 
echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi 
proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziţiei şi înstrăinării 
cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa 
acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi 
proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;

d) existenţa de sucursale ale entităţii – nu este cazul; activitatea societatii s-a desfașurat la 
sediu, pe teren precum și la punctul de lucru unde este situat adăpostul pentru câinii fără 
stăpân, respectiv strada Dunării nr.370 CT ZONA .

e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt 
semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului 
sau pierderii:

- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este 
cazul;

- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului 
de numerar – nu este cazul. Societatea practică tarife aprobate de Consiliul local.

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne 
adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar; 
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- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de  plată a 
datoriilor.

În anul 2021 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori 
asociaților. În anul 2021 a efectuat o investiție privind mărirea capacității  adapostului pentru 
câini  în sumă de14.281 lei, investiție efectuată cu forțe proprii.  În cadrul entității nu sunt 
prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește cifra de afaceri, trendul fiind totuși 
unul de usoară creștere în raport cu activitatea anului 2020. 

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în 
conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea îsi va continua în 
mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind 
evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând 
comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței:  au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data 
închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile 
potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile 
indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate 
veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate 
elementele de activ și pasiv și eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;  
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între 
active și pasive, altele decât cele permise de lege.
Politici contabile semnificative: situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). 
Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de 
creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plat.

Informații privind salariații:
a) S-au acordat indemnizațiile aprobate membrilor organelor de administrație.
b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor 
de administrație, conducere ori supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere ori de 
supraveghere în timpul exercițiului.
d) salariații: 
- număr mediu de salariați la 31.12.2021: 6 persoane.
- salarii plătite și indemnizații plătite aferente exercițiului: 469.007 lei.
- cheltuieli asiguratorii de munca:  7.260 lei.

Menționăm ca la data de 31.12.2021 societatea nu are datorii restante .
Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute 
de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare.  Contul de profit și pierdere 
reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.
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7. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. ALEXANDRIA :

S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., cu sediul în municipiul Alexandria, strada 
Libertății, număr 251, bloc 328, parter, județ Teleorman, a fost înregistrată la Registrul 
Comerțului Teleorman sub nr. 34/388/2003, cod de identificare fiscală RO15691834, fiind 
înființată prin HCL nr. 108 din 26 mai 2010 de către Municipiul Alexandria, prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria și are ca principal obiect de activitate ”administrarea de 
imobile pe bază de comision sau contract” – CAEN 6832.

Societatea este singura din județul Teleorman care are acest obiect de activitate și a reușit 
încheierea de contracte de prestări servicii pentru un număr de 43 de condominii din 
municipiul Alexandria, pentru care asigură cu profesionalism activitățile de administrare 
tehnică, contabilă și casierie. Pentru societate, obiectivul principal în domeniul calității îl 
constituie satisfacerea continuă a cerințelor tuturor clienților, pentru toate serviciile 
prestate/distribuite, prin implicarea angajaților și angajarea conducerii acesteia.

Se urmărește în permanență creșterea veniturilor printr-un număr mai mare de 
condominii gestionate. Astfel, în cursul anului 2021 a fost preluat în administrare încă un 
condominiu, respectiv Asociația Proprietarilor de apartamente Condominiul nr. 105.

Activitatea de administrare tehnică este cea mai vizibilă activitate, de ea depinzând 
confortul proprietarilor și presupune planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea, 
controlul activităților de întreținere și modernizare optimă a proprietății comune, potrivit 
intereselor proprietarilor, a deciziilor Asociațiilor de proprietari conform legislației în vigoare 
și a resurselor alocate.

Activitatea Serviciului Tehnic

Activitatea Serviciului Tehnic în cadrul S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 
constă în executarea lucrărilor de reparații pe proprietatea comună din condominiile 
administrate sau pe proprietatea individuală în baza solicitărilor scrise sau telefonice din 
partea proprietarilor de apartamente. 

Principalele activități desfășurate în cadrul Serviciului Tehnic în cursul anului 2021, au 
fost :

- S-a asigurat serviciul de dispecerat și relația cu proprietarii de apartamente;
- S-au efectuat lucrări de reparații ale subsolurilor de blocuri, acolo unde
proprietarii au solicitat acest lucru;
- S-au întocmit devize de lucrări pentru lucrările executate și pentru serviciile 

prestate;
- Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora;
- Participă la recepția lucrărilor alături de comisia formată din membrii
asociației; 
- Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente proprietății 
comune a asociației de proprietari;
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- Efectuarea de mici reparații la elementele proprietății comune (înlocuire
becuri/lămpi, întrerupătoare, elemente de închidere la uși sau ferestre, etc).
- Efectuează mici intervenții pentru buna funcționare a instalațiilor de pe 

proprietatea comună;

În cursul anului 2021 s-au efectuat lucrări după cum urmează :
- 100 lucrări la instalațiile electrice pe scări de bloc;
- 164 lucrări la instalații sanitare, canalizare și reparații interioare;
- 55 lucrări în regim de urgență;
- 9 lucrări de reparații la acoperișul casei liftului cu avarii majore;
- 4 scări de bloc zugrăvite;
- 5 lucrări de înlocuire ferestre și uși tip termopan la scări de bloc în cadrul 

asociațiilor de proprietari;
- Mentenanță și întreținere centrale termice aferentă blocurilor și unităților de 

învațământ;
- Reparații sistem de încalzire la Școala Gimnazială Alexandru Colfescu Alexandria, 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, Biroul Vamal Alexandria;
- Reparații centrala termică aferente blocurilor P3, P4, P5, P8, P9 Alexandria;
- Reparații sistem de încalzire la Club Sportiv Municipal Alexandria;
- Reparații centrala termică la Școala Ștefan cel Mare Alexandria, Școala Mihai 

Viteazul Alexandria, Grădinița cu P.P. nr. 6 Alexandria, Grădinița cu P.P. nr. 5 
Alexandria, Liceul Constantin Noica Alexandria, Primăria Municipiului 
Alexandria;

Principalii indicatori economico-financiari sunt reflectați în ”contul de profit și 
pierdere”, astfel:

-Venituri totale                         2.850.369 lei
-Cheltuieli totale                       2.847.148 lei
-Profit                                               3.221 lei 

Rezultatul activității financiar-contabile a societății S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. este 
pozitiv în valoare de 3221 lei .
1 Venituri totale 2.850.369 lei.
2 Cheltuieli totale 2.847.148 lei.
a. Cheltuieli cu salariile 2.188.015 lei.
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 82.099 lei.
c. Cheltuieli materiale 155.508 lei.
d. Cheltuieli (energie ,apă) 154.567 lei.
e. Alte cheltuieli - amortizare 16.841 lei.

- prestații externe 216.535 lei.
- taxe și impozite 33.753 lei.

Din punct de vedere economic, activitatea desfășurată în cursul anului 2021 de către 
S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. a dus la realizarea unei cifre de afaceri de 
2.730.165 lei. 

Structura cheltuielilor pentru anul 2021 se prezintă astfel:
- Materii prime și materiale consumabile ................ 155.338  lei – 7,34 %
- Energie electrică, apă  ..........................................154.567 lei – 4,69 %
- Cheltuieli de natură salarială   ............................ 2.270.115  lei – 81,71 % 
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- Cheltuieli de exploatare, amenzi și penalități…....... 155.820  lei – 6,06 %
- Alte cheltuieli    ......................................................... 96.930 lei – 0,20 %

TOTAL CHELTUIELI:   ...................................   2.847.148  lei = 100% 

La finele anului 2021 valoarea totală a facturilor emise de către S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. a fost de 3.276.778  lei (inclusiv TVA).

La data de 31.12.2021 S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. avea de încasat de la 
beneficiari 916.146 lei din care 912.544 lei curenți și 3.552  lei furnizori debitori.

La data de 31.12.2021, societatea avea de achitat facturi în valoare de 171.462  lei.
În ceea ce privește obligațiile societății față de bugetul asigurărilor sociale, societatea 

figurează cu un debit de 956.204  lei (din care accesorii în sumă de 56.621 lei) după cum 
urmează:

- CAS angajat = 358.351 lei;
- Sănătate angajat = 139.780 lei;
- Contribuția asiguratorie de muncă/handicap =  4.998 lei.
- Impozit pe venituri de natura salariilor = 77.828 lei;
- TVA de plată = 304.248 lei.
- Accesorii =  56.621 lei.
- Impozit pe profit =14.378 lei .

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile, 
reglementările contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu 
modificările și completările privind situațiile financiare anuale individuale, precum și ale 
O.M.F.P. nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea 
situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 
unitățile teritoriale ale M.F.P.

ALTE INFORMAȚII

-dezvoltarea previzibilă a societății – își va axa activitatea pe același domeniu ca în trecut 
(administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract) din considerentul că pe acest 
domeniu s-a înregistrat cea mai mare parte a activității;
- activitățile în domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;
-existența de sucursale ale entității – nu este cazul;
-în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt 
semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului 
sau pierderii (obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar –
nu este cazul; expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit – nu este cazul).
-suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere 
și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume 
restituite – nu este cazul la cele curente;

Principii contabile.
Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare este făcută conform 

următoarelor principii contabile:
Principiul continuității activității;
Principiul permanenței metodelor;
Principiul prudenței;
Principiul independenței exercițiului;
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Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv;
Principiul intangibilității exercițiului;
Principiul necompensării;
Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului;
Principiul referitor la pragul de semnificație;

Politici contabile semnificative:
a. Principiul continuității activității – situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza că 
societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil.
b. Moneda de raportare – situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în lei.
c. Bazele contabilității – situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea 
contabilității nr. 82/1991 republicată și O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 raportul conține toate aspectele semnificative 
prevăzute la pct. 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare anuale consolidate. 

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2021 sunt elaborate în baza 
principiului continuității activității, principiu care presupune că societatea își va continua în 
mod normal funcționarea, fără a intra în reducere semnificativă a acesteia.

La finele anului 2021 existau înregistrați 61 salariați cu contracte individuale de muncă 
şi un salariat cu contract de mandat.


