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1. Referinte 
 
Prezentul Raport semestrial este elaborat in baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pentru a fi prezentat Adunarii generale a 
actionarilor Companiei. Raportul prezinta evolutia executiei mandatului administratorilor 
Companiei de Apa AQUABIS SA pe perioada de raportare si informatii referitoare la executia 
contractului de mandat a directorului general, detalii cu privire la activitatile operationale, de 
dezvoltare, la performantele financiare si la raportarile contabile semestriale ale Companiei.  
     Consiliul de administratie si-a asumat responsabilitatea de a tine cont de contextul 
strategic national, particularitatile regionale si locale din aria deservita in domeniul serviciilor 
publice de alimentare cu apa si de colectare-epurare ape uzate, si de cerintele de conformare 
stabilite la nivel European, inclusiv prin conditionalitatile stipulate in Capitolul de Mediu al 
Tratatului de Aderare. 
      In acest sens, una din principalele preocupari asumate de Consiliul de administratie a fost 
de a sprijini conducerea executiva a Companiei in vederea continuarii investitiilor necesare in 
perioada de finantare corespunzatoare mandatului pentru atingerea criteriilor de conformare cu 
Directivele UE, conditionalitatile Tratatului de aderare si a celor asumate de Companie prin 
Memorandumurile si Contractele de Finantare in cadrul diverselor programe Europene. 
      ln vederea indeplinirii acestor obiective, Consiliul de Administratie a aprobat planul de 
administrare pe perioada 2016-2020 si aproba Rapoartele trimestriale ale Directorului General, 
cuprinzand operationalizarea manageriala a obiectivelor strategice. ln acest fel, monitorizeaza 
indeplinirea criteriilor (indicatorilor) de performanta specifice si obiectivelor cuantificate asumate 
prin Planul de management.  
      Viziunea mandatului Consiliului de administratie realista si realizabila pe termen scurt si 
mediu - are in vedere o Companie puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si 
performanta in serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare - epurare. Asigurarea unei 
alimentari cu apa potabila, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente 
cantitativ si responsabile la adresa mediului inconjurator,  va decurge in conditiile unei reale si 
permanente preocupari pentru nevoile si doleantele clientilor Companiei. lmperativele legii vor 
contura in continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni. 
     Misiunea asumata de administratori prin acelasi document strategic a fost de trasare a unor 
linii strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului in conformitate cu mandatul 
acordat de catre Adunarea generala a actionarilor, pentru imbunatatirea managementului strategic 
si operational, atingerea obiectivelor stipulate in contractul de mandat si in indicatorii de 
performanta astfel incat Compania sa se situeze ca un lider national al calitatii in domeniul 
serviciilor publice de profil, sa devina un etalon de responsabilitate sociala si in domeniul 
managementului integrat al resurselor de apa in conditiile dezvoltarii durabile, a performantei si 
profesionalismului serviciului, a eficientei si transparentei fata de actionari, comunitate si clienti. 
      Succesul de viitor al serviciului public este conditionat in mare masura de indeplinirea 
obiectivelor strategice fixate, implementarea investiilor preconizate, continuarea aplicarii de 
metode performante de management, identificarea si atragerea de noi clienti precum si 
desfasurarea unei strategii adecvate de Relatii cu clientii si Relatii Publice care sa ofere acceptare 
si sustinere din partea comunitatii, dar si schimbarea culturala (de mentalitate) necesare ducerii la 
indeplinire a obiectivelor. 

In ceea ce priveste obiectivele strategice pentru operationalizarea viziunii si misiunii 
administratorilor pentru perioada de mandat, au fost avute in vedere urmatoarele:  

 asigurarea in permanenta a resurselor financiare necesare functionarii companiei, 
programelor de investitii si platii la termene a datoriei externe aferente creditelor 
accesate in cadrul programelor cu co-finantare europeana; 

 modernizarea dotarii Companiei pentru cresterea eficientei activitatii institutionale si 
operationale curente;  
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 finalizarea implementarii cu succes si la termen a programelor de investitii in curs 
(finantate prin Cota de dezvoltare, Fondul de lntretinere, lnlocuire si dezvoltare 
(fondul IID);  

 continuarea automatizarii activitatii operationale in vederea reducerii consumurilor 
si costurilor;  

 ajustarea si adecvarea permanenta a liniilor directoare a politicilor de resurse umane 
la specificul operational si de dezvoltare a Companiei;  

 urmarirea eficientei cost/beneficiu a serviciului; 
 conturarea, implementarea, dezvoltarea si monitorizarea politicilor de management 

performant durabil pentru gestionarea resurselor si evaluarea riscurilor; 
 elaborarea si implementarea politicilor de responsabilitate sociala; 
 asigurarea respectarii obligatiilor legale si contractuale asumate la nivel 

international si national, in principal in vederea conformarii la cerintele Europene 
prin investitiile de modernizare;  

 stabilirea unor linii directoare pentru continuarea schimbarii culturale si de 
mentalitate a organizatiei, astfel incat sa se asigure acceptarea, participarea si 
transparenta fata de comunitate si clienti.  

          
Actiunile si activitatile sintetizate in prezentul Raport se inscriu printre cele care concura 

atat la realizarea semestriala si anuala a criteriilor (indicatorilor) de performanta specifice si 
obiectivelor cuantificate cat si la realizarea obiectivelor strategice pe termen scurt mediu si lung. 

ln Anexa 1 prezentam realizarea criteriilor (indicatorilor) de performanta specifice si 
obiectivelor cuantificate pentru primul semestru al anului 2018. 

 
2. Evenimente semnificative cu impact asupra activitatii de administrare in perioada 

de referinta. 
 
 A fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si urmatorii 2 ani; 
 Au fost aprobate Statul de functii si meserii pentru anul 2018; Organigrama Societatii 

pentru anul 2018; Regulamentul de organizare si functionare pentru anul 2018;  
 
3. Evolutia implementarii strategiei de administrare 

 
In semestrul I 2018 Consiliul de administratie s-a reunit in 5 sedinte, in decursul carora  

s-au luat un numar de 15 hotarari asupra unor probleme solicitate prin referate inaintate de 
conducerea executiva sau solicitate de administratori. 

De asemenea, in semestrul I 2018 s-a convocat Adunarea generala a actionarilor in doua 
sedinte ordinare si o sedinta extraordinara. 

Documentele supuse aprobarii Adunarii generale ordinare a actionarilor au fost:  
-Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018;  
-Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017, impreuna cu  Raportul administratorilor 
pentru anul 2017, Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017 si Descarcarea de 
gestiune a administratorilor pentru anul 2017. 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat modificarea si completarea 
Actului constitutiv al S.C. AQUABIS S.A. 
 
3.1. Activitatea de consolidare institutionala 
 

In semestrul I 2018 nu au fost incheiate Acte aditionale la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.3/17.09.2008. 
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In urma preluarii de noi localitati sau noi elemente de infrastructura din localitati deja 
deservite, la sfarsitul semestrului I 2018 operatorul regional S.C. AQUABIS SA activa in 122 
localitati din judetul Bistrita-Nasaud: 4 municipii si orase ( Bistrita, Beclean, Nasaud, Sangeorz-
Bai) si 118 localitati rurale din judet.  

In semestrul I 2018, Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat infiintarea a 
6 noi puncte de lucru in noile localitati preluate: Lesu, Lunca Ilvei, Ilva Mica. 
Regulamentul de organizare si functionare, Organigrama si Statul de functii pentru anul 2018 au 
fost aprobate prin Hotararile Consiliului de administratie nr.10/19.03.2018 si 11/13.04.2018. 
 

3.2 Activitatea de dezvoltare prin investitii 
 
In perioada de referinta au continuat activitatile de implementare/pregatire a investitiilor 

in cadrul urmatoarelor programe de dezvoltare. 
 
 3.2.1 POS Mediu  
 

În perioada 2010-2017, SC AQUABIS SA a pregătit şi implementat un proiect major  
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”  şi un alt 
proiect din economiile rezultate din proiectul major, „Extindere de reţele de alimentare cu apă, 
canalizare, tratare ape uzate şi  banşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud”.  

In cadrul proiectului “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Bistrița-Năsăud” s-au derulat 7 contracte de lucrări (CL1 – CL7), un contract de 
audit, un contract de asistenta tehnica pentru proiect si un contract de supervizare lucrari.  

Proiectul major a avut o valoare totală (realizata) de 201.242.905,47 lei, suportat din fonduri din  
Fondul de Coeziune, finanţare nerambursabilă din bugetul de stat, contribuţia de la bugetele locale, 
contribuţie SC AQUABIS SA din credit BERD şi din surse proprii.  

Sursele de finanţare ale proiectului sunt după cum umrează: 
- Fond de coeziune: 150.866.688,15 lei 
- Buget de stat: 23.073.728,79 lei 
- Bugete locale: 3.549.804,44 lei  
- Surse proprii AQUABIS: 4.949.856,16 lei 
- Imprumut BERD: 18.802.827,93 lei 

Contractul de lucrari CL 6 din cadrul acestui proiect a fost reziliat. Acest contract (CL 6) a fost 
fazat si se va derula in cadrul “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
din judetul BISTRITA-NASAUD, în perioada 2014-2020” 

Valoarea totala a Contractului de finantare pentru proiectului Fazat este de 46.329.668,71 lei, din 
care: 

-Fond de coeziune: 35.658.787,76 lei 
-Buget de stat: 5.453.696,96 lei 
-Bugete locale: 839.030,30 lei 
-Surse proprii Aquabis: 4.378.153,69 lei 

 Proiectului  "Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate 
şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud" realizat din economii.  

Contractul de lucrări pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare din 
cadrul proiectului a fost împărţit pe 3 loturi. 

Proiectul din economii a avut o valoare totală (realizata) de 64.267.230,45 lei, cu aceeaşi 
structură de finanţare ca şi proiectul major.    

Sursele de finanţare ale proiectului sunt după cum umrează: 
- Fond de coeziune: 32.861.077,70 lei 
- Buget de stat: 4.028.188,16 lei 
- Bugete locale. 372.618,84 lei  
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- Surse proprii AQUABIS: 12.808.173,68 lei 
- Imprumut BERD: 14.197.172,07 lei 

 
 3.2.2 Programul Cota de dezvoltare 
 

Propunerea companiei pentru programul de investitii ce urmeaza a fi finantat in 2018 din 
cota de dezvoltare a fost cuprinsa in BVC pe anul 2018, Anexa 4-Programul de investitii,dotari si 
surse de finantare. 
Pentru anul 2018 s-a aprobat ca lucrarea de investitii Alimentare cu apa si canalizare zona 
Colibita” sa fie finantata din cota de dezvoltare. 

In semestrul I 2018 s-au realizat fizic lucrari de alimentare cu apa si canalizare in Colibita 
de catre angajatii socieatatii de la sectia retele apa. 
Realizarile valorice au fost in suma de 306.782 lei. 
 
3.2.3. Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare (llD) 
 

Modul de constituire, alimentare si utilizare a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare 
(llD) este reglementat de: 
 Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;  
 OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, 

inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene. 
Profitul net, impozitul pe profit, redeventa si amortizarea reprezinta principalele surse de 

constituire a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare. 
Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (llD) este utilizat pentru plata datoriilor 

externe BERD si BEI si dezvoltarea activelor publice si proprii ale Companiei. 
 
Situatia realizarii fondului IID: 
 

30.06.2018 Suma-lei 
Surse-total, din care: 8.974.498 
Redeventa 1.852.624 
Scrisoare de garantie bancara Cartel-Bau 1.862.870 
Surse proprii de finantare (amortizare si profit net) 3.351.660 
Cota de dezvoltare 1.871.711 
Dobanzi la disponibilitati 35.633 
Plati-total 5.494.216 
Serviciul datoriei externe BEI 1.176.235 
Serviciul datoriei externe BERD 2.115.063 
Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita 306.783 
CL6 125.763 
Comisioane bancare 1.020 
Alte plati si dotari din sursele proprii ale companiei (amortizari 
si alte surse de finantare) 

1.769.352 

Sold final 3.480.282 
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3.2.4 Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 
 

SC AQUABIS SA desfasoara activitati de pregatire a “Proiectului Regional de apa si apa 
uzata din judetul Bistrita Nasaud in perioada 2014-2020” in cadrul contractului de servicii nr. 
131A / 03.12.2015 “ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata din judetul Bustrita Nasaud, in perioada 2014-2020”, contract semnat cu asocierea SC TPF 
CPROJECT SRL- Compania de Consultanta si Asistenta tehnica (CCAT) – Getinsa Payma SL in 
03.12.2015. 

Diferenta foarte mare de timp dintre semnarea contractului de servicii (03.12.2015) si 
data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor(12.06.2017) s-a datorat faptului ca a existat o 
contestatie depusa la Curtea de apel Cluj cu privire la atribuirea contractului de servicii asocierii 
SC TPF CPROJECT SRL- Compania de Consultanta si Asistenta tehnica (CCAT) – Getinsa 
Payma SL. 

In conformitate cu prevederile contractului de servicii nr. 131A / 03.12.2015 respectiv 
legislatia in vigoare, prin adresa CNMBNO 186/ 10.11.2017 Consultantul a procedat la predarea 
studiului de fezabilitate (conform HG 28/2008) aferent din cadrul „Proiectului de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita Nasaud in perioada 2014-2020” si a studiilor 
prevazute in caietul de sarcini. Au existat unele neclaritati, observatii, solicitari de completare, 
solicitari de modificare din partea Beneficiarului cu privire la Studiul de Fezabilitate, astfel, 
Consultanul a predat in data de 31.01.2018 Studiul de Fezabilitate versiune finala-rev 1-ianuarie 
2018. Fata de aceasta revizie, Beneficiarul a avut o serie de observatii. Varianta finala a Studiului 
de Fezabilitate -versiune finala – rev 1 – februarie 2018, s-a predat in data de 16.02.2018 si  s-a 
aprobat de catre Beneficiar in data de 27.02.2018. 

Studiul de fezabilitae a fost transmis catre AM POIM in data de 13.03.2018 si a 
reprezentat documentatia suport pentru efectuarea platii in cazul Aplicatiei de Plata nr. 3 din 
cadrul contractului de servicii nr. 131A / 03.12.2015.  

 La data de 17 aprilie 2018, Beneficiarul a primit prin email de la AM POIM, Guidance 
Note 1 iar la data de 02 mai 2018 Guidance Note 2 -  documente elaborate de catre Jaspers, 
referitor la Studiul de Fezabilitate predat in luna martie 2018. Din cele doua documente 
mentionate reiese faptul ca, la JASPERS  a ajuns in data de 21.03.2018, varianta de SF (cf. HG 
28 / 2008, nicidecum varianta de SF elaborata cf. Ghid pentru intocmirea studiului de fezabilitate 
pentru proiectele de apa si apa uzata.  

Aplicatia de Finantare impreuna cu documentele suport: Studiul de fezabilitate final 
complet, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului, 
Strategia de achizitii au fost predate Beneficiarului in data de 12.04.2018, prin adresa nr. 
CNMBNO 339, in vederea verificarii si transmiterii spre evaluare AM si Jaspers. Fata de varianta 
aplicatiei de finantare depusa in luna aprilie, Beneficiarul a transmis unele observatii, prin adresa 
nr. 983/03.05.2018 urmand ca si Consultantul sa transmita varianta revizuita, tinand cont si de 
cele doua documente de analiza din partea Jaspers. 

In data de 8 mai 2018 a avut loc o intalnire la sediul AM POIM cu participarea 
reprezentantilor Consultantului, Beneficiarului, ADI Apa –Canal si AM POIM , pentru analizarea 
Studiului de fezabilitate. 

Investitia este impartita in 12 contracte de lucrari, 2 fidic galben si 10 fidic rosu si un 
contract de furnizare echipamente. 

In prezent se deruleaza activitati de obtinere a avizelor/ acordurilor in conformitate cu 
certificatele de urbanism.  

 
 
 
 



 8 

3.3. Activitatea operationala 
 

In ceea ce priveste activitatea de exploatare curenta a infrastructurii publice de alimentare 
cu apa si de canalizare-epurare, exista planuri anuale de intretinere pe categorii de activitate (apa, 
canal) coordonate cu planurile de intretinere ale celorlalti furnizori de utilitati si cu planurile 
anuale ale autoritatilor locale. Activitatea de interventii pentru remedierea avariilor s-a 
imbunatatit continuu prin dotarea-modernizarea echipamentelor si utilajelor si prin automatizarea 
monitorizarii si dispecerizarii. 

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor inregistrate de la o zi la alta, 
in functie de importanta si impactul lor, activitatea fiind coordonata de conducerea Companiei si 
Dispeceratul central. 

Continuarea dotarii/modernizarii cu logistica, a automatizarii monitorizarii si 
dispecerizarii, creaza premise pentru imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si timpilor de 
reactie pentru interventii. 

In perioada de raportare, activitatea de management operational a fost cuantificata prin 
urmatorii indicatori principali: 
 
Indicator U/M Semestrul I 2018 
Contracte incheiate 
    Populatie 
    Asociatii de proprietari 
    Agenti economici 

Nr 4.805 
4.722 
7 
76 

Contoare montate Nr 483 
Intreruperi de apa accidentale Nr 171 
Intreruperi de apa programate Nr 19 
Durata medie a intreruperilor de apa Ore 5,4 
Bransamente unde s-a intrerupt apa Nr 128 

 
Situatia privind localitatile deservite in judetul BN: 
 

Sistem Total localitati 
la 31.12.2017 

Total localitati 
la 30.06.2018 

Bistrita 68 68 
Birgau 14 14 
Nasaud 8 8 
Rodna 6 6 
Singeorz-Bai 4 4 
Beclean 22 22 

 
Situatia principalelor elemente de infrastructura din aria de deservire : 
 

Perioada Aductiuni si retele de 
alimentare cu apa potabila 
-km- 

Canale colectoare si 
retele de canalizare 
-km- 

Bransamente 
-nr- 

Racorduri 
-nr- 

31.12.2017 1.606,77 
Mediul urban:596,57 Mediul 
rural:1010,20 

835,22 
Mediul urban:431,60 
Mediul rural:403,62 

47.383 22.073 

30.06.2018 1.606,77 
Mediul urban:596,57 
Mediul rural:1010,20 

835,22 
Mediul urban:431,60 
Mediul rural:403,62 

49.371 25.278 



 9 

Raportul dintre numar bransamente si lungimea retelei de apa: 30,72; 
Raportul dintre numarul de racorduri si lungimea retelei de canalizare:30,26; 
Cresterea infrastructurii operationale si in consecinta a numarului de clienti fata de datele de 

la finele anului anterior s-a concretizat in: 
 - cresterea numarului de bransamente cu: 1.988 buc; 
 - cresterea numarului de racorduri cu: 3.205 buc. 

 
3.4. Activitatea de comunicare si Relatii Clienti 
 
Activitatea  Oficiului de  Relații cu Publicul are ca preocupare primordială rezolvarea în 

cel mai scurt timp a tuturor solicitărilor, reclamațiilor,  nemulțumirilor clienților  
S.C. „ AQUABIS” S.A. și   se desfășoară pe următoarele secțiuni: 
a) Înregistrarea și urmărirea rezolvării reclamațiilor și sesizărilor scrise, verbale și telefonice 

depuse la oficiu; 

b)    Înregistrarea și urmărirea soluționării petițiilor înaintate societății noastre precum 
asigurarea răspunsului către petenți în termenii legali; 

c)   Informarea clienților în legătură cu toate nelămuririle care le au în legătură cu activitatea 
societății noastre  prin comunicate de presă, situl societății, verbal sau telefonic la oficiu; 

d)    Soluționarea tuturor solicitărilor de mediu cum ar fi vizite la obiectivele societății, 
solicitările de efectuare a practicii studenților și elevilor în cadrul societății noastre la stațiile 
de tratare a apei și epurare din zona de operare; 

e)    Monitorizarea presei județene și naționale și atunci când este cazul elaborarea de 
comunicate de presă cu răspunsuri la problemele ridicate de populație; 

f)     Organizarea activității de audiențe și urmărirea rezolvării problemelor ridicate de clienți în 
cadrul acestora; 

În semestrul I 2018 s-au recepționat prin dispeceratul societății  la Oficiul Relatii cu 
Publicul, birouri compartimente, secții și sectoare un număr de 2561  sezizări  telefonice  care au 
fost rezolvate în proporție de 95 % , 
-205 reclamații scrise care au fost rezolvate în proporție de 94%; 
-87 solicitări de informații telefonice, verbale și scrise ( la Oficiu); 
- 61 solicitări de audiențe din care 50 au avut răspuns favorabil.  
Menționăm că suntem promți în a ajuta clienții noștrii cu informații și documentație pentru 
rezolvarea problemelor care le au. Prin intermediul Oficiului de Relații cu Publicul urmărim 
rezolvarea în timp cât mai scurt a majorității sesizărilor, reclamațiilor și solicitărilor clienților 
noștrii pentru a crește nivelul de satisfacție a clienților noștri. 

O altă preocupare a Oficiului de Relații cu Publicul alături de conducerea executivă este 
de a răspunde prompt la solicitările de informații de mediu prin organizarea unui cadru optim de 
desfășurare a vizitelor elevilor și studenților la obiectivele societății noastre. În acest sens în 
primul semestru al acestui an  am primit 3 grupuri de elevi  de la grădinițe, școli și licee. Am avut 
de asemenea un  student care a solicitat încheierea unui  protocol (contract) de colaborare între 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și societatea noastră și care a efectuat practica  de vară 
în laboratoarele Stației de Tratare a Apei Bistrița.Suntem deschiși în continuare spre asemenea 
activități. 

Prin urmărirea tuturor problemelor  ridicate de clienții noștri în întreaga zonă de operare, 
dorim să contribuim la îmbunătățirea serviciilor oferite de societatea noastră și ridicarea acestora 
la cel mai înalt nivel de performanță 



 10 

3.5. Activitatea economica, financiara si de audit 
 
Raportarile contabile la data de 30.06.2018 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 

nr.2531/2018, OMFP 1802/2014 si Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile in 
vigoare. 
 

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

Denumirea elementului 
Nr. 
rand 

Sold la 
01.01.2018 

 Sold la 
30.06.2018 

A. ACTIVE IMOBILIZATE       
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1 6,991 11,314 
II. IMOBILIZARI CORPORALE 2 339,801,142 343,774,780 
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 3 0 0 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 4 339,808,133 343,786,094 
B.ACTIVE CIRCULANTE       
I. STOCURI 5 888,202 951,138 

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada 
mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 6 23,983,788 21,309.529 
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 7 417,773 420,259 
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 8 8,307,575 6,316.405 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 9 33,597,338 28,997,331 
C. CHELTUIELI IN AVANS 10 41,351 155,879 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471) 11 41,351 155,879 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 12 0 0 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA DE PANA LA UN AN 13 21,233,322 23,2101.960 
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE 14 10,816,040 6.051.250 
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 15 350,624,173 349,837.344 

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA MAI MARE DE UN AN 16 41,499,944 39,2763.882 
H. PROVIZIOANE 17 1,109,138 523,632 
I. VENITURI IN AVANS 18 275,686,905 276,815,316 
Subventii pentru investitii 19 275,686,905 276,815,316 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475) 20 1,589,327   

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475) 21 274,097,578 276,815,316 
Venituri inregistrate in avans 22 0 0 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 23 0 0 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 24 0 0 
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Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti 25 0 0 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478) 26 0 0 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 27 0 0 
Fondul comercial negativ 28 0 0 
J.CAPITAL SI REZERVE       
I. CAPITAL 29 6,211,300 6,211,900 
- Capital subscris varsat 30 6,211,300 6,211,900 
- Capital subscris nevarsat 31 0 0 
- Patrimoniul regiei 32 0 0 
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare 33 0 0 
Alte elemente de capitaluri proprii            SOLD C (ct. 1031) 34 0 0 
II. PRIME DE CAPITAL 35 0 0 
III. REZERVE DIN REEVALUARE 36 1,384,681 1,384,681 
IV. REZERVE 37 21,679,276 23,791,761 
Actiuni proprii 38 0 0 
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii 39 0 0 
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 40 0 0 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)          SOLD C 
(ct. 117) 41 2,100,157 2,100,157 
SOLD D (ct. 117) 42 0 0 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL 
PERIOADEI DE RAPORTARE   2,570,359 0 
SOLD C (ct. 121) 43     
                            SOLD D (ct. 121) 44 0 762,985 
Repartizarea profitului 45 28,260 0 
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 46 33,917,513 32,725,514 
Patrimoniul public 47 0 0 

 
 
Contul de profit si pierdere 
 

    

Denumirea indicatorilor 
Nr. 
rand 30.06.2017 30.06.2018 

1. Cifra de afaceri neta 1 20,319,970 21,303,827 
Productia vanduta 2 20,319,970 21,303,827 
Venituri din vanzarea marfurilor 3     
Reduceri comerciale acordate 4     

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing 5     
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 
nete 6     
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2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 
711+712)       Sold C 7     
Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 
711+712)           Sold D 8     

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 9 326,893 642,511 

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale 10     

5. Venituri din productia de investitii imobiliare 11     
6. Venituri din subventii de exploatare 12     
7. Alte venituri din exploatare 13 181,323 136,688 

- din care, venituri din fondul comercial negativ 14     

- din care, venituri din subventii pentru investitii 15 114,450 104,397 
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 16 20,828,186 22,083,026 

8.  a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile 17 2,153,096 2,562,066 
Alte cheltuieli materiale 18 96,287 86,073 
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 19 2,200,769 2,735,445 
c) Cheltuieli privind marfurile 20 0   
Reduceri comerciale primite 21 0   
9. Cheltuieli cu personalul 22 10,739,126 11,125,957 
a) Salarii si indemnizatii 23 8,675,594 10,578,266 
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 24 2,063,532 547,691 
10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 25 695,401 835,839 
a.1) Cheltuieli 26 695,401 835,839 
a.2) Venituri 27     

b) Ajustari de valoare privind activele circulante 28 -37,805 -65,594 
b. 1) Cheltuieli 29 15,939   
b. 2) Venituri 30 53,744 65,594 
11. Alte cheltuieli de exploatare 31 4,272,864 5,126,305 
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 32 3,703,595 4,024,167 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; 
cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza 
unor acte normative speciale 33 114,017 311,929 

11.3.Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 34 142,154 128,604 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale 35     

11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare 36     
11.6 Alte cheltuieli 37 313,098 661,605 
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Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile 
radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte 
de leasing 38     
Ajustari privind provizioanele 39 -207,225 -576,506 
- Cheltuieli 40     
- Venituri 41 207,225 576,506 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 42 19,912,513 21,829,585 
        
 Profit 43 915,673 253,441 
Pierdere 44     
12. Venituri din interese de participare 45     

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46     
13. Venituri din dobanzi 47 46,716 52,643 

-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48     

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata 49     
15. Alte venituri financiare 50 307,055 72,938 

- din care, venituri din alte imobilizari financiare  51     
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 52 353,771 125,581 

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si 
investitiile financiare detinute ca active circulante 53     
- Cheltuieli 54     
- Venituri 55     
17. Cheltuieli privind dobanzile 56 948,732 1,070,706 

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57     
Alte cheltuieli financiare 58 361,512 71,301 
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 59 1,310,244 1,142,007 
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit 60     

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Pierdere 61 956,473 1,016,426 
VENITURI TOTALE 62 21,181,957 22,208,607 
CHELTUIELI TOTALE 63 21,222,757 22,971,592 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit 64     
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Pierdere 65 40,800 762,985 
18. Impozitul pe profit 66     

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 67     
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE 
RAPORTARE  - Profit 68     
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE 
RAPORTARE  - Pierdere 69 40,800 762,985 
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Realizarea productiei fizice si valorice 
 
Principalele rezultate ale activitatii de productie se prezinta astfel : 
 

Nr. 
Crt Indicatori U/M 30.06.2017 

Realizat 
30.06.2018 
Realizat % 4/3 

0 1 2 3 4 5 

1 Apa distribuita Lei 12,420,560 12,725,889 102.5 

    Mii m3 3,348 3,436 102.6 

  Populatie Lei 8,770,137 9,048,387 103.2 

    Mii m3 2,364 2,461 104.1 

  Agenti economici Lei 3,650,423 3,677,502 100.7 

    Mii m3 984 975 99.1 

2 Canalizare Lei 7,699,115 8,116,277 105.4 

    Mii m3 2,790 3,033 108.7 

  Populatie Lei 4,898,626 5,161,153 105.4 

    Mii m3 1,775 1,911 107.7 

  Agenti economici Lei 2,800,489 2,955,124 105.5 

    Mii m3 1,015 1,122 110.5 

3 Prestatii apa-canal Lei 255,858 243,544 95.2 

4 Alte servicii Lei 277,708 239,970 86.4 

5 
Productie din 
imobilizari Lei 326,893 642,510 196.6 

  TOTAL Lei 20,980,134 21,968,190 104.7 
 
In plan economic, programul de productie asumat la nivel de societate in primul semestru 

al anului 2018 a fost realizat in proportie de 104,7% fata de aceeasi perioada a anului 2017.S-a 
inregistrat o crestere a cantitatii de apa distribuita cu 2,6% si o crestere a activitatii de canalizare 
cu 8,4%, fata de anul 2017.  

In primul semestru al anului 2018 s-au captat 8.103 mii mc apa, s-au introdus in retea 
7.235 mii mc  si s-au facturat: 

-3.436 mii mc apa 
-3.033 mii mc canal, cu un tarif de 3,71 lei/mc apa si 2,76 lei/mc canal. 
 
Pentru buna desfasurare a activitatii economice societatea s-a preocupat de incasarea la 

timp a contravalorii productiei si serviciilor facturate la toti beneficiarii. Astfel, la finele 
semestrului I 2018 valoarea facturilor emise si neincasate este de 5.920.355 lei, din care suma de 
4.739.025 lei o reprezinta productia facturata a lunii iunie 2018, suma de 347.128 o reprezinta 
clienti incerti sau in litigiu iar suma de 834.202 lei reprezinta facturi neincasate cu vechimea intre 
1 luna si 3 luni, iar suma de 364.156 lei reprezinta facturi neincasate cu vechimea de peste trei 
luni pana la un an. 
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Din datele de raportare semestriala ale societatii pe perioada 01.01.2018-30.06.2018 se 
desprind urmatoarele aspecte : 

 intocmirea raportarilor s-a efectuat pe baza balantelor de verificare analitice si 
sintetice la 30.06.2018 si a fiselor de cont analitice si sintetice ; 

 nu au fost efectuate compensari intre conturile bilantiere si nici intre venituri si 
cheltuieli ; 

 evaluarea elementelor patrimoniale s-a efectuat in conformitate cu prevederile 
legale ; 

 organizarea evidentei gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice 
si sintetice a patrimoniului s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, societatea 
utilizind tehnica de calcul. 

Total active imobilizate pe primul semestru al anului 2018 sunt in suma de 343.786.094 
lei , din care suma de 343.774.780 lei o reprezenta imobilizarile corporale precum si 
investitiile in curs de executie aferente programului de investitii din fondurile de coeziune. 

Activele circulante sint in valoare de 28.997.331 lei, din care : 21.309.529 lei  creante : 
951.529 lei stocuri,6.316.405 lei disponibilitati si suma de 12.300.225 lei subventii de incasat 
aferente programului de investitii din fondurile de coeziune. 

Datoriile  totale ale societatii sint in suma de 62.865.842 lei , din care : 
-suma de 23.101.960 lei reprezenta datoriile  curente ale societatii si anume: datoria 

curenta a creditului BEI, BERD si Banca Transilvania, contractele de leasing, datoriile catre 
furnizori,TVA, impozitul pe veniturile din salarii, cas,cass si creditori diversi. 

-suma de 39.763.882 lei reprezinta datoria ce trebuie platita intr-o perioada mai mare de 
un an aferenta creditului  BEI, BERD si leasing. 

Valoarea capitalului social este de 6.211.900 lei, din care subscris si varsat  de 6.211.900 
lei .  

Valoarea  capitalurilor proprii este de 32.725.514 lei. 
 
Analiza contului de profit si pierdere  
  

 Indicator  U/M 2017 2018 %=3/2 
0 1 2 3 4 
Cifra de afaceri  Lei 20,319,970 21,303,827 104.84 
Venituri totale , din care : Lei 21,181,957 22,208,607 104.85 
  -venituri din exploatare Lei 20,828,186 22,083,026 106.02 
  -venituri financiare  Lei 353,771 125,581 35.50 
Cheltuieli totale , din care : Lei 21,222,757 22,971,592 108.24 
  -cheltuieli din exploatare Lei 19,912,513 21,829,585 109.63 
  -cheltuieli financiare Lei 1,310,244 1,142,007 87.16 
Pierdere bruta , din care :                                   Lei 40,800 762,985 1870.06 
  -profit din exploatare Lei 915,673 253,441 27.68 
  -pierdere financiara   956,473 1,016,426 106.27 
Impozit pe profit  Lei 0 0   
Pierdere   40,800 762,985 1870.06 

 
Din situatia prezentata, cifra de afaceri in primul semestru al anului 2018 a crescut cu 

4,84% ca urmare a cresterii productiei fizice atat la apa cat si la canalizare fata de aceesi perioada 
a anului 2017.  
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 La 30.06.2018 veniturile totale au crescut cu 4,85%, cresterea inregistrandu-se la 
veniturile din exploatare cu 6,02%, iar la veniturile financiare inregistrandu-se o scadere cu 
64,5%, fata de primul semestru al anului 2017. 

In perioada analizata cheltuielile totale au crescut cu 8,24%, cele din exploatare au 
crescut cu 9,63% iar cheltuielile financiare au scazut cu 12,84%. 

Pe primul semestru al anului 2018 societatea a realizat  profit din activitatea de exploatare 
in suma de 253.441 lei  si pierdere din activitatea financiara in suma de 1.016.426 lei . 

In primul semestru al anului 2018 , societatea a inregistrat o pierdere de 762.985 lei. 
Numarul mediu de salariati pe semestrul I 2018 este de 481, iar numarul efectiv de 

salariati la finele prioadei analizate este de 490  lei.  
Societatea a achitat in termen datoriile fata de salariati,furnizori, bugetul consolidat al 

statului, datoriile externe BERD si BEI. 
 
Oficiul Juridic  
 
In conformitate. cu art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, consiliul de administratie are obligatia: 
 convocarii adunarii generale a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca 

aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 
10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din 
cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, 
cu administratorii ori directorii sau, dupa caz,cu angajatii, care detin controlul asupra 
societatii sau cu o societate controlata de acestia;  

 informarii actionarilor, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza 
incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate cu administratorii ori 
directorii sau, dupa caz, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra 
societatii sau cu o societate controlata de acestia sau cu o alta intreprindere publica 
ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o 
serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro. 

ln semestrul I 2018 nu a fost cazul pentru convocarea adunarii generale a actionarilor 
deoarece nu a existat necesitatea aprobarii de tranzactii cu administratorii ori directorii sau dupa 
caz, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata 
de acestia.  
Pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate în anul 2018 un numar de 13 dosare până în 
prezent.               
-2 apeluri împotriva sentiințelor de închidere a procedurii insolvenței ANAF și Moravia Trans 
S.R.L și cel de-al doilea ANAF și AS. Fotbal Club Gloria Progresul, societatea noastră în 
calitate de intimată a depus la dosarul cauzei declarațiile de creanță achiesând la părerea ANAF-
ului,  am solicitat admiterea apelurilor, ambele apeluri au fost respinse fiind definitive și 
executorii și un apel în care avem tot calitatea de intimat, am depus la dosar declarațiile de 
creanță, instanța a admis apelul formulat de BDO Restructuring SPRL împotriva intimatei 
Bendeacris Prodcom S.R.L; 
-Un dosar având ca și obiect obligația de a face, în sensul de a dezafecta o conductă ce traversa 
imobilul reclamantei S.C Murrina Veneziana S.R.L, nu ne-am opus la admiterea prezentei în 
sensul că am fost de acord sa dezafectăm pe cheltuiala noastră respectiva conductă; 
-Liceul Tehnologic Târlișua au formulat o contestație la excutare, cauza  se află în curs de 
judecată. 
-S.C Rebrișoreana Transcom S.R.L, au solicitat suspendarea la executare, aceasta a fost 
admisă; 
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-Numitul Petrișor Alexandru solicită despăgubiri civile într-un eveniment rutier având primul 
termen de judecată la data de 06.08.2018; 
-S.C. Textile –Cotton Pucioasa S.R.L au formulat o contestație la executare, am renunțat la 
executarea silită împotriva acesteia, acțiunea fiind rămasă fără obiect; 
-Numitul Manea Alin a formulat o contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă, 
cu termen de judecată la data de 02.10.2018; 
-S.C Omniasig Vienna Insurance Group S.A, obiectul dosarului pretenții, cu termen de 
judecată la data de 19.09.2018; 
-OMV Petrom Marketing S.R.L., obiect-  anulare act, cauza se află în faza preliminară. 
Pe rolul instanțelor de judecată se mai afla dosare din anul 2017 și din alții ani mai vechi,care nu 
s-au finalizat. 
-AS. CLUB SPORTIV HERCULES BISTRIȚA, obligația de a face, prin care acesta solicita 
instanței să ne oblige să se storneze/revoce o factură însumând 16.794,72 lei, cauza are termen la 
data de 12.09.2018, tot la Judecătoria Bistrița; 
-SUCIU VALENTIN acțiune în constatare, cu termen la data de 12.09.2018 
-DOBREA MIHAI- au fost conexate 2 cauze pe rolul instanței, una este o contestație a deciziei 
de sancționare cu reducerea salariului de bază cu 10% pe o durată de 2 luni, iar celalalt 
contestație decizie de concediere, cu termen pe data de 2 octombrie 2018; 
-DOBREA TEODOR,  contestație decizie de concediere cu termen la data de 19 septembrie 
2018; 
-CREȚA DANIEL, contestație decizie de concediere cu termen în data de 24 septembrie. 

 
Situatia corectiilor financiare nefinalizate : 

Nr. 
crt. 

Dosar 
instanta/contract 

Suma corectiei/ 
procent din valoarea 
contractului 

Ultima actiune 
in instanta 

Reprezentare Situatia actuala  

1. Dosar 95/33/2012 
/ 
Contract nr. 
55/07.12.2010 

513.444,75 lei 
5% 

Recurs la ICCJ avocat Recurs respins, sentinta definitiva; 
corectia nu se aplica in prezent, dar 
daca nu se va mai aplica corectia de 
25% aferenta contractului 
55/07.10.2010, exista riscul aplicarii 
acestei corectii  

2. Dosar 
1523/33/2012/ 
contract nr. 
53/15.11.2010 

2.203.378,74 lei 
25% - reluat la pct.6 

Recurs la ICCJ proprie Recurs respins, sentinta definitiva; S-a 
facut o solicitare la minister pentru 
suportarea de la bugetul de stat a 
acestei corectii, solicitarea a fost 
respinsa; AQUABIS a contestat la 
Curtea de Apel decizia ministerului in 
dosarul 238/33/2015, s-a admis 
actiunea; Ministerul a facut recurs la 
ICCJ. 

3. Dosar 
160/33/2013/ 
contract nr. 
21/20.10.2011 

1.083.540,29 lei 
5% 

Recurs la ICCJ proprie Recursul este suspendat din 
20.01.2015; corectia a fost suportata 
de la bugetul de stat 

4. Dosar 51/33/2014/ 
contract nr. 
55/07.12.2010 

2.567.223,75 lei 
25% 

Curtea de Apel 
Cluj 

avocat Actiunea a fost castigata la Curtea de 
Apel in 01.04.2015, cu posibilitate de 
recurs al Ministerului Mediului ; 
recurs pe rol-termen la data de 
10.09.2018 
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5. Dosar 99/33/2014/  
Masura ISPA 
2003/RO/16/P/PE/
025 

229.715,88 euro Curtea de Apel 
Cluj 

avocat Actiune respinsa in 28.04.2015, cu 
drept de recurs. – recurs pe rol 

6. Dosar 
238/33/2015 

2.203.378,74 lei 
25% 

ICCJ avocat Trimis spre rejudecare la Curtea de 
Apel Cluj – pe rol 

7. Dosar 81/33/2018/ 
contract nr. 
131/A/03.12.2015 
TPF 

1.101.861,24 lei 
5%  

Curtea de Apel 
Cluj 

proprie Recurs – inca nu a fost fixat termen 

 
lnformam actionarii cu privire la faptul ca in anul 2018 se deruleaza contractele incheiate 

in anii anteriori cu Administratia Nationala Apele Romane pentru utilizare exploatare a resurselor 
de apa si prestarea de servicii de gospodarire a apelor, cu SC Absolut Jibou, pentru tiparire si 
distributie facturi, Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica 
S.A, - sucursala Hidrocentrale Cluj pentru prestare de servicii de captare apa din acumularea 
lacului Colibita, SC Lukoil pentru furnizarea de carburanti auto, cu SC Alsal Oradea, pentru 
sulfat de aluminiu necesar pentru tratarea apei brute, SC FGH Carei, pentru furnizare de contori, 
cu SC Getica , pentru furnizarea energiei electrice, SC Unichem, pentru furnizarea polihidroxi 
clorura de Al necesar pentru tratarea apei brute si SC Eco Sistem Bacau, pentru furnizarea 
agentului de floculare necesar pentru epurarea apelor uzate. 

 
 In semestrul I 2018, la nivelul Oficiului audit intern s-au desfasurat urmatoarele activitati: 
- Intocmirea raportului anual privind activitatea de audit intern aferenta anului 2017 si 

transmiterea acestuia catre Compartimentul audit public intern din cadrul Consiliului 
Judetean Bistrita-Nasaud; 

- Intocmirea documentelor prevazute in sarcina Oficiului audit intern in Programul de 
dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pe anul 2018 in S.C. AQUABIS S.A.; 

- Realizarea a trei misiuni de audit intern:  
 Auditarea activitatii Compartimentului GIS din cadrul SC AQUABIS SA; 
 Auditarea activitatii Sectiei apa canal Sangeorz Bai din cadrul SC AQUABIS SA; 
 Auditarea activitatii Sectiei apa canal Rodna din cadrul SC AQUABIS SA; 

- Realizarea a doua verificari punctuale solicitate de Consiliul de administratie. 
 
Pe parcursul semestrului I 2018, la nivelul Biroului control intern si financiar de 

gestiune s-au desfasurat urmatoarele activitati specifice: 
  Verificarea respectarii instructiunilor legale cu privire la intocmirea proiectului bugetului de 

venituri si cheltuieli pentru anul 2018, 
 lnventarierea sectiei retele distributie apa, a magaziei de materiale , in vederea transferarii 

gestiunii in depozitul central. Inventarierea a fost  efectuata in luna aprilie 2018. 
 

Controlul financiar preventiv (CFP) este organizat in cadrul serviciului directiei 
economice. Persoanele desemnate sa exercite CFP pentru proiectele de operatiuni supuse vizei 
sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea. 

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni 
din punct de vedere al: 
 respectarii tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile (control de legalitate); 
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 indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care 
sunt aplicabile proiectelor de operatiuni (control de regularitate). 
ln ceea ce priveste activitatea de Control Financiar Preventiv, viza de CFP s-a exercitat pentru 

proiectele de operatiuni prezentate pentru viza, nu s-a acordat refuz de viza CFP pentru niciun 
proiect de operatiune. 

 
4. Raportari 
 
In temeiul prevederilor Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii 

bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, a legii 
bugetului de stat si a OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitatile adninistrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, Compania a intocmit Bugetul de 
venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimarea Bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si 
2020. Bugetul a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a 
actionarilor  

ln temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Ordinului nr.1802 /2014 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 
financiare anuale consolidate compania a intocmit situatiile financiare anuale pentru 2017, care 
sunt insotite de situatia fluxurilor de trezorerie; situatia modificarilor capitalului propriu; note la 
situatiile financiare; raportul de audit ; propunerea privind repartizarea profitului net realizat in 
anul 2017, raportul administratorilor; declaratie scrisa a administratorului prin care isi asuma 
raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si raportul Directorului general asupra 
sistemului de control intern/managerial , au fost aprobate de catre Consiliul de administratie si 
Adunarea generala a actionarilor. Situatiile financiare anuale pentru 2017 au fost transmise in 
termen la ANAF, s-au publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a lV-a 
nr.2285/15.06.2018 si s-au publicat pe pagina proprie de internet. 

ln temeiul prevederilor Ordinului nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare 
contabil la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum si pentru reglementarea unor aspecte 
contabile, Compania intocmeste Raportarea contabila la 30 iunie 2018 care se depune la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Finanlelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2018. 
Raportarea contabila la 30 iunie 2018 se va aproba de catre Consiliul de administratie. Situatiile  
vor fi transmise in termen la ANAF si va fi publicata pe pagina proprie de internet. 

ln temeiul prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, Consiliul de administratie a elaborat Raportul asupra activitatii de 
administrare pentru semestrul  I 2018. Raportul cuprinde si obiectivele si criteriile de performanta 
realizate in semestrul I 2018. Raportul va fi aprobat de catre Adunarea generala a actionarilor. 

ln temeiul prevederilor art. 54 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, Directorul general a elaborat pentru trimestrul II 2018 Raportul in care 
sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia 
afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta intreprinderii publice sau 
perspectivele sale strategice. Rapoartele sunt aprobate de catre Consiliul de administratie. 

ln temeiul prevederilor Ordinului nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de 
raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu 
capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale 
ori locale, Compania transmite trimestrial indicatori economico - financiari conform 
formularului de raportare S1001. Compania face parte din operatorii economici monitorizati 
cuprinsi in lista B - lista operatorilor economici monitorizati trimestrial, care functioneaza la 
nivelul administratiei publice locale. 
ln temeiul prevederilor Ordinului nr. 2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare 
a implementarii prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 



publice, Compania transmite semestrial cahe A.D.I. B.N. autoritatea publica tutelara- formularul
de raportare S 1 100- Monitorizarea aplicarii prevederilor OUG nr. 10912011 de catre
intreprinderile pubice.

ln temeiul prevederilor OUG nr. 9012008 privind auditul statutar al situatiilor financiare
anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei
contabile si OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administratie a constatat, in sedinta din 25.05.2018,
ca procesul de raportare financiara s-a desfasurat in mod corespunzator, cu respectarea
prevederilor legale privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare; ca sistemele de control
si audit intern cat si procesul de management al riscurilor (identificare, evaluare si control) se

deruleaza conform prevederilor legale si are eficienta in vederea asigurarii ca activitatile de

management si financiare nu produc pierderi companiei sau sa creeze premise pentru acestea; ca

situatiile financiare sunt auditate anual si a constatat independenta firmei de audit BDO Audit
SRL.

ln temeiul prevederilor art. 55 din OUG 10912011 privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de

administratie a elaborat Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate
administratorilor si directorilor executivi in cursul anului financiar 2017, Raportul a fost prezentat
Consiliului de administratie si Adunarii generale a actionarilor si s-a publicat pe pagina proprie de

internet.
Compania intocmeste si depune la termen orice alte raportari prevazute de legislatie.

5.Concluzii

Evolutia activitatii de administrare si de management executiv concretizata prin situatia
indicatorilor operationali, economico-financiari si de dezvoltare aferenti perioadei de rapoffare,
tinand cont de contextul conjuncturii economico-sociale actuale, arata ca rezultatele Companiei
s-au incadrat in limitele criteriilor (indicatorilor) de performanta specifici si obiectivelor
cuantificate. Arata de asemenea ca activitatea de administrare a avut carezultat concordanta cu

principiile guvernantei corporative si interesul superior al Companiei ca serviciu public in
serviciul comunitati.

Evolutia activitatii manageriale cu incadrarea in indicatorii de performanta, din punctul
de vedere al activitatii institutionale, de dezvoltare prin programele de investitii, operationale si

economico-financiare a fost supervizrta de Consiliul de Administratie, prin sedintele CA, intalniri
informale, aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general si a rapoarteloriinformarilor
solicitate de membrii CA.

PRE.SE,DINTE.LE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

EC.ING. LANG C AN CAROL
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