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R A P O R T 
privind societatîțile comerciale S.C. APA PROD S.A. DEVA și S.C. APA SERV S.A. VALEA

JIULUI aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara

S.C. APA PROD S.A. DEVA

S.C. APA PROD S.A. DEVA este operatorul regional pentru serviciul de
alimentare cu apă potabilă și de canalizare în județul Hunedoara (în zona Văii
Mureșului), organizat ca societate comercială pe acțiuni, intreprindere publică
în sensul Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , cu
modificările  și  completările  ulterioare,  care  gestionează  serviciul  de
alimentare cu apă potabilă și de canalizare aferentă zonei mai sus amintite,
dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare în județ precum și
programul de investiții  în infrastructura de apă și apă uzată, cofinanțat din
fonduri europene nerambursabile.

Județul  Hunedoara,  prin  Consiliul  Județean Hunedoara este acționar
majoritar al  S.C. APA PROD S.A. DEVA, consiliul județean fiind persoană
juridică de drept public care deține 76% din totalul acțiunilor acestei societăți.

Consiliul de Administrație al operatorului economic de interes județean
pentru zona Văii  Mureșului  a înaintat  spre analiza și  aprobarea consiliului
județean  situațiile  financiare  anuale  (bilanțurile  contabile)  pentru  exercițiul
financiar  2017,  însoțite  de  Raportul  Auditorului  extern  independent  BDO
AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL Timișoara.

Prin Decizia Consiliului de Administrație a S.C. APA PROD S.A. DEVA
nr. 19/27.04.2018 a fost însușit și propus spre aprobare Raportul Consiliului
de  Administrație  a  S.C.  APA PROD  S.A.  DEVA  pe  anul  2017  situațiile
financiare  ale  acestei  societăți  comerciale,  precum  și  propunerea  de
repartizare a profitului net pe anul 2017.

Situațiile financiare la 31.12.2017, se prezintă asfel:
- activ net / total capitaluri proprii este de 8.105.068 lei
- profit brut (contabil)                    este de 1.033.809 lei
- profit net al exercițiului financiar este de 955.259 lei

Propunerea de repartizare a profitului net, înaintată de către Consiliul
de  Administrație  al  societății  s-a  făcut  în  conformitate  cu  prevederile



Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile
naționale,  companiile  naționale și  societățile  comerciale  cu capital  integral
sau  majoritar  de  stat  ,  precum  și  la  regiile  autonome,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 12.2, lit. a,b și e din Actul Constitutiv al  S.C.
APA  PROD  S.A.  DEVA  și  ale  Legii  nr.  31/1990  privind  societățile,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  situațiile  financiare  se  aprobă  prin
hotărâre de către  acționarul  majoritar,  ceea ce s-a realizat  prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr. 125/2018.

Acționariatul   S.C.  APA PROD  S.A.  DEVA este  format  din  unitățile
administrativ teritoriale județene aferente zonei Văii Mureșului, a localităților
membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  AQUA  PREST
HUNEDOARA,   Consiliul  Județean  Hunedoara  fiind  acționar  majoritar
deținând 76% din acțiunile societății, aceasta fiind în subordinea consiliului
județean. 

Prin  politica  de  acționariat,  consiliul  județean  urmărește  buna
exploatare a infrastructurii  de apă și  canal  existente,  dezvoltarea acesteia
prin programele de investiții în curs de desfășurare ( programele PNDL 1 și
POIM 2014-2020), obiectivul principal al  S.C. APA PROD S.A. DEVA fiind
obținerea  performanțelor  operaționale  și  financiare,  care  să  recomande
societatea ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu
apă și de canalizare din România.

Astfel,  este urmărită permanent optimizarea costurilor de producție și
de  logistică  în  așa  fel  încât  atingerea  performanțelor  dorite  și  a  nivelului
serviciilor  oferite  consumatorilor,  să se realizeze cu costuri  minime pentru
aceștia în așa fel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare,
modernizare și dezvoltare conform principiului eficienței economice, a calității
maxime a serviciilor oferite beneficiarilor, luând în considerare și gradul de
suportabilitate a populației.

Acționarii societății sunt:

ACȚIONAR VALOARE CAPITAL(lei) %

Consiliul Județean Hunedoara 640.870 76.7224

Consiliul Local mun. Deva 70.970 8.4962

Consiliul Local mun. Hunedoara 70.970 8.4962

Consiliul Local mun. Brad 41.870 5.0125

Consiliul Local mun.Orăștie 1.420 0.1700

Consiliul Local Geoagiu 5.250 0.6285

Consiliul Local Hațeg 420 0.0503

Consiliul Local Călan 420 0.0503

Consiliul Local Simeria 420 0.0503

Consiliul Local Ilia 420 0.0503

Consiliul Local Dobra 420 0.0503



Consiliul Local Sântămărie Orlea 420 0.0503

Consiliul Local Bretea Română 420 0.0503

Consiliul Local Băcia 420 0.0503

Consiliul Local Certeju de sus 600 0.0718

TOTAL 835.310 100

Compania este certificată pentru sistemul integrat  calitate – mediu –
sănătate  și  securitate  ocupațională  conform  standardelor  SR  EN  ISO
9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007.

 S.C. APA PROD S.A. DEVA este membră a Asociției Române a Apei
ARA.

Obiectivele strategice propuse și realizate în Planul de administrare al
S.C. APA PROD S.A. DEVA, se prezintă astfel:

INDICATORI PROGRAMAT
2017

REALIZAT
2017

%

Realizarea cifrei de afaceri 55.450.000 51.415.056 92.72

Asigurarea continuității cu apă
potabilă (ore)

24 23.28 97

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Rata profitului net 1.50 2.0 133.33

Rata rentabilității exploatării 2.00 5.00 250.00

Productivitatea muncii 57000 51238 89.89

Perioada de recuperare a
creanțelor 

160 77 207.79

Perioada de rambursare a
datoriilor

200 42 476.19

Ponderea cheltuielilor cu salariile
brute în total cheltuieli

45 42 107.14

Cheltuieli la 1000 lei venituri 961 979 98.16

Coeficient  global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță 1.57

Principalii indicatori economico – financiari ce reflectă activitatea  S.C.
APA PROD S.A. DEVA la 31.12.2017 se prezintă astfel:
- capital social – 835.310  lei
- creanțe și datorii, din care creanțe comerciale sunt 10.975.0966 lei

- alte creanțe    sunt 351.962 lei
Total:       11.327.928 lei

Soldul total al creanțelor de încasat au scăzut de la 23.272.588 lei
în anul2016 la 11.327.928 lei.
- datorii, din care:
- sume datorate instituțiilor de credit sunt 50.570.421 lei



- datorii comerciale, furnizori sunt 1.946.828 lei
- alte datorii, inclusiv fiscale sunt 7.855.595 lei
- avansuri sunt 246.075 lei
Total: 60.618.919 lei
Soldul datoriilor către furnizori a scăzut de la 13.046.383 lei, în anul
2016 la1.946.828 lei la finele anului 2017.

La finele anului 2017  S.C. APA PROD S.A. DEVA a realizat un profit
net de 955,259 lei având o scădere de 25.33% față de aceeași perioadă a
anului anterior datorită majorării salariului mediu pe economie care nu este
reflectat în tarife și a realizat o cifră de afaceri de 51,415,056 lei, mai mare cu
1.53% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Contul de profit și pierdere la31.12.2017 Lei

Venituri din exploatare 54,290,087

Cheltuieli din exploatare 51,841,912

Profit din exploatare 2,448.175

Venituri financiare 22.535

Cheltuieli financiare 1.344.150

Pierdere financiară 1.321.615

Venituri totale 54.312.622

Cheltuieli totale 53.186.062

Profit brut 1.126.560

Impozit pe profit 171.301

Profit net 955.259

Având  în  vedere  datele  prezentate  mai  sus,  indicatorii  financiari
calculați conform Contractului de Delegare sunt următorii:

Indicator Valoare țintă 2017 Realizat 2017

Rata profitului brut înainte de amortizare și redevența
(Rate profit) %

10% 10.82%

Lichiditate curentă >1 0.94

Viteza de rotație a debitelor – clienți (zile) 100 77



Repartizarea profitului pe anul 2017

Nr.crt. Indicatori Valoarea (lei)

1. Profit brut (contabil) 1,033,809.42

2. Cheltuieli nedeductibile 8,782.50

3. Cheltuieli nedeductibile majorări penalități finanțe 79,727.83

4. Total (rd.4=rd.1+rd.2+rd.3) 1,122,319.75

5. Rezervă Legală

6. Baza calcul rezervă legală 1,033,809.42

7. RL 5% (rd.7=rd.1*5%) 51,690.47

8. Calcul impozit pe profit

9. Profit impozabil (rd.9=rd.4-rd.7) 1,070,529.28

10. Impozit pe profit (16%) (rd.10=rd.9*16%) 171,300.68

11. Impozit pe profit calculat până la dec. 92,751.00

12. Impozit pe profit de constituit la 31.12.2016
rd.12=rd.10 – rd.11)

78,550.00

Acoperire pierderi ani precedenți

13. Baza calcul participare salarii la profit
(rd.1 – rd.8 – rd.11 – rd.12)

903,568.95

14. Participare salarii la profit (rd.13*10%) 90,356.89

15. 50% dividențe asociati (rd.13* 50%) 451,784.47

16. Fond IID (rd.13 – rd.14 – rd.15) 361,427.58

 Raportul  Auditorului  Independent,  este  prezentat  în  anexa.  În  raportul
acestuia  sunt  menționate  unele  probleme  referitoare  la  recuperarea
creanțelor incerte, o analiză a acestora arătând faptul că a rămas neîncasat
aproximativ 70% din soldul creanțelor mai vechi de 1 an, existente la data de
31.12.2017,  eventualele  ajustări  pot  afecta  comparabilitatea  sumelor
raportate.

De asemenea  raportul  auditorului  arată  că  nu  au fost  obținute  date
suficiente legate de – datoriile comerciale – eventualele ajustări putând afecta
nivelul acestora, rezultatul exercițiului curent și rezultatul – capitalurilor proprii
și implicit comparabilitatea sumelor raportate.

Activitatea de investiții  desfășurată de  S.C.  APA PROD S.A.  DEVA
include două categorii principale de activități:
- activitatea de urmărire a investițiilor prin Departamentul Tehnic;
- activitatea de implementare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană
din Fondul de Coeziune prin Unitatea de Implementare Proiect (UIP).

Astfel  sunt  în  curs  de  implementare  proiectele  „Extinderea  și
reabilitarea  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată  în  județul  Hunedoara”,  în
valoare de 599.180.663 lei  cu TVA,  faza a doua – Contract  Finanțare nr.
5/08.11.2016 și proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a



documentațiilor  de  atribuire  pentru  proiectul  regional  de  dezvoltare  a
infrastructuriide  apă  și  apă  uzată  din  județul  Hunedoara,  în  valoare  de
528.148.941 lei cu TVA, în perioada 2014 – 2020”  - Contract  Finanțare nr.
34/30.03.2017.

S.C. APA SERV  VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI

S.C.  APA SERV   VALEA JIULUI  S.A.  PETROȘANI  este  operatorul
regional pentru serviciul  de alimentare cu apă potabilă și  de canalizare în
județul Hunedoara (în zona Văii Jiului), organizat ca societate comercială pe
acțiuni,  intreprindere  publică  în  sensul  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile
comunitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare, care
gestionează serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare aferentă
zonei  mai  sus  amintite,  dezvoltarea  rețelei  de  alimentare  cu  apă  și  de
canalizare în județ precum și programul de investiții în infrastructura de apă și
apă uzată, cofinanțat din fonduri europene nerambursabile.

Județul  Hunedoara,  prin  Consiliul  Județean Hunedoara este acționar
majoritar  al   S.C.  APA SERV  VALEA JIULUI  S.A.  PETROȘANI,  consiliul
județean fiind persoană juridică de drept public care deține 52% din totalul
acțiunilor acestei societăți.

Consiliul de Administrație al operatorului economic de interes județean
pentru zona Văii  Mureșului  a înaintat  spre analiza și  aprobarea consiliului
județean  situațiile  financiare  anuale  (bilanțurile  contabile)  pentru  exercițiul
financiar 2017, însoțite de Raportul Auditorului extern independent CASA DE
AUDIT CORVINIA S.R.L. Hunedoara.

Prin  Decizia  Consiliului  de  Administrație  a  S.C.  APA SERV  VALEA
JIULUI  S.A.  PETROȘANI  nr.  32/20.03.2018  a  fost  avizat  și  propus  spre
aprobare Raportul Consiliului de Administrație al acestei societăți   pe anul
2017  situațiile  financiare  ale  acestei  societăți  comerciale,  precum  și
propunerea de repartizare a profitului net pe anul 2017.

Situațiile financiare la 31.12.2017, se prezintă asfel:
- total active, sunt în valoare de 35.363.967 lei
- activ net / total capitaluri proprii este de 5.487.231 lei
- cifră de afaceri, în valoare de  21.797.649 lei
- profit net al exercițiului financiar este de 846.861 lei

Propunerea de repartizare a profitului net, înaintată de către Consiliul
de  Administrație  al  societății  s-a  făcut  în  conformitate  cu  prevederile



Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile
naționale,  companiile  naționale și  societățile  comerciale  cu capital  integral
sau  majoritar  de  stat  ,  precum  și  la  regiile  autonome,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 12.2, lit. a,b și e din Actul Constitutiv al  S.C.
APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI și ale Legii nr. 31/1990 privind
societățile,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  situațiile  financiare se
aprobă prin hotărâre de către acționarul majoritar, ceea ce s-a realizat prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2018.

Acționariatul  societății este format din unitățile administrativ teritoriale
județene aferente zonei Văii Jiului,  a localităților membre ale Asociației  de
Dezvoltare  Intercomunitară  APĂ  VALEA  JIULUI  PETROȘANI,   Consiliul
Județean  Hunedoara  fiind  acționar  majoritar  deținând  52%  din  acțiunile
societății, aceasta fiind în subordinea consiliului județean. 

Prin  politica  de  acționariat,  consiliul  județean  urmărește  buna
exploatare a infrastructurii  de apă și  canal  existente,  dezvoltarea acesteia
prin programele de investiții  în curs de desfășurare ( proiecte POS Mediu,
finanțat  prin  Fondul  de  Coeziune  și  Fondul  European  de  Dezvoltare
Regională  -  FEDR),  obiectivul  principal  al   S.C.  APA SERV S.A.  VALEA
JIULUI PETROȘANI fiind obținerea performanțelor operaționale și financiare,
care să recomande societatea ca o companie competitivă pe piața serviciilor
de alimentare cu apă și de canalizare din România.

Astfel,  este urmărită permanent optimizarea costurilor de producție și
de  logistică  în  așa  fel  încât  atingerea  performanțelor  dorite  și  a  nivelului
serviciilor  oferite  consumatorilor,  să se realizeze cu costuri  minime pentru
aceștia în așa fel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare,
modernizare și dezvoltare conform principiului eficienței economice, a calității
maxime a serviciilor oferite beneficiarilor, luând în considerare și gradul de
suportabilitate a populației.

Acționarii societății sunt:
ACȚIONAR VALOARE CAPITAL(lei) %

Consiliul Județean Hunedoara 1.243.170 52,3310

Consiliul Local mun. Lupeni 175.720 7,3969

Consiliul Local Oraș Uricani 57.610 2,4251

Consiliul Local mun. Petroșani 502.020 21,1324

Consiliul Local Oraș Aninoasa 125.500 5,2829

Consiliul Local Oraș Petrila 148.510 6,2515

Consiliul Local mun. Vulcan 123.060 5,1802

TOTAL(la data de 31.12.2017) 2.375.590 100

Compania este certificată pentru sistemul integrat  calitate – mediu –
sănătate  și  securitate  ocupațională  conform  standardelor  SR  EN  ISO
9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007.



 S.C. APA SERV S.A. PETROȘANI este membră a Asociției Române a
Apei ARA.

Obiectivele strategice propuse și realizate în Planul de administrare al
S.C. APA SERV S.A. PETROȘANI, se prezintă astfel:

INDICATORI PROGRAMAT
2017

REALIZAT
2017

%

Realizarea cifrei de afaceri 22.756..000 lei 21.798.000 lei 96

Asigurarea continuității cu apă
potabilă (ore)

23 ore/zi 23.97 ore/zi 104

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Rata profitului net 3.71% 3.89% 105

Reducerea datoriilor restante-
prețuri curente

0 0 100

Reducerea creanțelor restante 9500 mii lei 9615 mii lei 99

Productivitatea muncii 47,5 mii lei/sal 48,5 mii lei/sal 102

Rata lichidității generale 1,5% 4,12% 275

Cheltuieli la 1000 lei venituri 964,9 mii lei 963 mii lei 100

Reducerea pierderilor de apă 41% 43% 95

Coeficient  global de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță 1.17

Principalii indicatori economico – financiari ce reflectă activitatea  S.C.
APA SERV S.A. PETROȘANI la 31.12.2017 se prezintă astfel:
- capitalul social este de 2.375.590  lei
- lichiditatea generală este de 4,12
- lichiditatea imediată este de 3,96
- viteza de rotație a stocurilor este de 6,93 zile
- viteza de rotație a debitelor clienți este de 169,74 zile
- viteza de rotație a debitelor clienți inclusiv clienți incerți este de 51,75 zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate este de 0,9
- viteza de rotație a activelor totale este de 0,62
- durata de plată a furnizorilor este de 12,96 zile
- rata profitului net este de 0,04
- rentabilitatea financiară este de 0,15
- valoarea totală a creanțelor este de 13.527.707 lei, din care:
      - facturi emise și neîncasate:   12.107.273 lei, din care populație este de

5.605.,749 lei
  și agenți economici este de 6.501.524 lei

Datoriile curente ale societății  la data de 31.12.2017 sunt în
sumă de 2.690.689 lei, din care:
- furnizori: 774.004 lei
- sume datorate bugetului consolidat al statului în sumă de 801.631
lei



- alte datorii sunt 1.115.054 lei
Total: 2.690.689 lei

La finele anului 2017  S.C. APA SERV S.A. PETROȘANI a realizat: 
- venituri totale în  sumă de 24.232.250 lei 
- cheltuieli totale în sumă de 23.335.695 lei
- profit net în sumă de 846.861 lei

Profitul pe anul 2017 a fost repartizat conform Ordonanței Guvernului
nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile
naționale și  societățile comerciale cu capital  integral sau majoritar de stat,
precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, pe
următoarele destinații:
- 84.680 lei pentru participarea salariaților la profit
- 424.000 lei dividente cuvenite acționarilor, repartizate astfel:

ACȚIONARI % acțiuni DIVIDENDE(lei)
Județul Hunedoara 52,3310 221.883

Mun. Lupeni 7,3969 31.363

Orașul Uricani 2,4251 10.283

Mun. Petroșani 21,1324 89.601

Orașul Aninoasa 5,2829 22.400

Orașul Petrila 6,2515 26.506

Mun. Vulcan 5,1802 21.964

TOTAL 100,00 424.000

- 422.861 lei pentru alte rezerve constituite în sursă proprie de finanțare
- 137.379 lei  înregistrată în contul  117, pentru alte rezerve care constituie
sursă proprie de finanțare.

 Raportul Auditorului Independent  CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L.
HUNEDOARA este prezentat în anexa. În raportul acestuia este menționat
faptul că  nu sunt probleme referitoare la nici o neconcordanță între Raportul
administratorilor  și  situațiile  financiare  prezentate auditorului.  Deasemenea
este  menționat  faptul  că  Raportul  administratorilor  este  întocmit  în  toate
aspectele  semnificative,  în  conformitate  cu  OMFP  nr.1802/2014,
pct.563,alin.4, nefiind identificate denaturări semnificative în raportul mai sus
amintit și nu există nimic de raportat de auditor, privind acest aspect.

Activitatea  de  investiții  desfășurată  de   S.C.  APA  SERV  S.A.
PETROȘANI include două categorii principale de activități:
- activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul de investiții;



- activitatea de implementare a proiectelor POS Mediu finanțate din Fondul
de Coeziune(FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin
Serviciul Unitate de implementare Proiect. 

Astfel  este  în  curs  de  implementare  proiectul  „Modernizarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-
2020, în valoare de 323.748.755 lei, proiect cofinanțat:
- fonduri U.E. în valoare de 275.186.442 lei
- fonduri buget de stat  în valoare de 42.087.338,24 lei
- fonduri CL/CJH  în valoare de 6.474.975,12 lei
Proiectul se va implementa prin 16 contracte distincte:
- 2 contracte de servicii
- 1 contract de furnizare echipamente și utilaje
- 13 contracte de lucrări

Față  de  considerentele  de  mai  sus,  a  fost  întocmit  raportul  privind
activitatea societăților  S.C. APA PROD S.A. DEVA și S.C. APA SERV S.A.
PETROȘANI  pe  anul  2017,  societati  comerciale  aflate  în  subordinea
Consiliului Județean Hunedoara.

PREȘEDINTE, 
Mircea  Flaviu  Bobora

Șef  Serviciu Întocmit,

     Marius  Munteanu     Mircea  Bîndiu



A N E X Ă

RAPOARTELE  AUDITORILOR  INDEPENDENTI



GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A INTREPRINDERILOR
PUBLICE DE SUB AUTORITATEA

CONSILIULUI  JUDEȚEAN  HUNEDOARA

• Raportul  președintelui  Consiliului  Județean  Hunedoara
privind  activitatea  societăților  comerciale  la  care  UAT  –
județul Hunedoara este acționar majoritar, pe anul 2017;

• Anexa  1  –  HCJHunedoara  nr.47/2018  privind  aprobarea
situațiilor financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Petroșani, pe anul 2017;

• Anexa 2 – Raport Auditor independent la situațiile financiare
ale  S.C.  APA SERV VALEA JIULUI  S.A.  Petroșani,  pe  anul
2017;

• Anexa  3  –  HCJHunedoara  nr.  125/2018  privind  aprobarea
situațiilor financiare ale S.C. APA PROD S.A. Deva, pe anul
2017;

• Anexa 4 – Raport Auditor independent la situațiile financiare
ale S.C. APA PROD S.A. Deva pe anul 2017;

• Anexa 5 – Bilanț pe anul 2017 – Parc Industrial Călan


