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RAPORT 

 AL DIRECTORULUI ECONOMIC ŞI DIRECTORULUI COMERCIAL  

AL SC EDILUL CGA SA CÂMPULUNG 

TRIM. III 2018 

 

 

 

 Potrivit art. 54 din OUG 109/2013, Directorul elaborează trimestrial un raport 

referitor la modul în care si-a îndeplinit execuţia mandatului. 

 

1. PERFORMANŢA FINANCIARĂ ŞI RAPORTĂRILE CONTABILE LA 

30.09.2018 

Informaţiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile 

semestriale întocmite de către SC EDILUL CGA SA. 

La întocmirea Raportării contabile s-a avut în vedere datele existente în balanţa 

sintetică la 30.09.2018. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC EDILUL CGA SA Câmpulung pentru anul 

2018 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de Consiliul Local al 

Municipiului Câmpulung. 

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanţelor Publice şi trimestrial 

întocmeşte şi transmite situaţia „Monitorizare operatori economici de către FMI”. 

Contabilitatea este condusă şi organizată la zi, înregistrându-se cronologic şi 

sistematic toate documentele aferente trim. III 2018, conform OMF nr. 1802/2014. 

S-a avut în vedere principiul independenţei exerciţiului în evidenţierea cheltuielilor şi 

veniturilor. Principalii indicatori economico-financiari ce reflectă activitatea economică-

financiară la 30.09.2018 se prezintă astfel:  

1.1.Capitalul social 

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat la data de 30.09.2018 a fost de 912.925 

lei, fără să sufere modificări faţă de 31.12.2017. 

Capitalul social subscris şi vărsat al SC EDILUL CGA SA este deţinut în proporţie de 

69% de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung şi 31% de către SC FINANCIAR 

URBAN SRL. 
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1.2.Creanţe şi datorii 

Conform datelor înregistrate în evidenţa contabilă la data de 30.09.2018, creanţele 

societăţii sunt următoarele: 

- creanţe comerciale   4.055.380 lei 

- alte creanţe                135.008 lei 

total                        4.190.388 lei 

 Datorii 

- datorii comerciale     386.789 lei  

- datorii fiscale           343.788 lei 

- alte datorii               537.077 lei 

total                     1.267.654 lei 

1.3.Analiza contului de profit şi pierdere 

Societatea a realizat la 30.09.2018 următoarea structură a veniturilor şi cheltuielilor 

(lei): 

- Venituri de exploatare        8.082.002 lei 

- Cheltuieli de exploatare      7.996.689 lei 

- Rezultatul din exploatare         85.313 lei 

- Venituri financiare                    1.041 lei 

- Cheltuieli financiare                    - 

- Rezultatul financiar                   1.041 lei 

- Venituri totale                    8.083.043 lei 

- Cheltuieli totale                  7.996.689 lei 

- Rezultat brut                           86.354 lei 

Trim. III 2018 

1. Inventarierea tuturor consumatorilor din aria de operare care beneficiază de 

serviciul de alimentare cu apă şi canalizare. 

Departamentul Relaţii cu Publicul-Contracte a inventariat, încheiat contractele şi anexe la 

contracte şi au fost facturate pentru categoriile de abonaţi care au beneficiat de serviciile 

prestate de SC EDILUL CGA SA pentru: 

- agenţii economici şi instituţiile publice 

- asociaţiile de locatari/proprietari  

-  apartamente cu încasare directă 

- Imobile (case) din Municipiul Câmpulung şi comunele limitrofe, astfel: 

a. agenţi economici –17 contracte 

b. asociaţii de locatari   - 4 

c. apartamente – 38 contracte  

d. case – 144 contracte 

e. s-au încheiat un număr de 206 contracte şi 7 anexe  

f. inventarierea tuturor imobilelor situate pe străzi pe care există reţele de apă, 

dar a căror proprietari nu sunt înregistraţi, sat Nămăiești 

g. notificarea utilizatorilor s-a făcut nominal şi s-au pus anunţuri pe stâlpi de 

către Secţia Apă şi Secţia Canal.  

- Apele Române - nu este cazul 
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h. analizate petiţii trimise de A.N.R.S.C. - nu este cazul  

Au fost scrise 48 somaţii de debranşare afişate la fiecare scară de bloc din asociaţia 

respectivă. 

La asociaţii de locatari/proprietari au fost debranşate următoarele scări de blocuri sau 

blocuri: 

 

 

1. Asociaţia propr. RO 2010   Bl. 26 sc. B          04.07.2018 

2. Asociaţia loc. 25    Bl. 24 sc D           10.07.2018   

3. Asociaţia loc. 14    Bl. 8                    24.07.2018 

4. Asociația propr. RO2010                         Bl. 30 sc. D         24.07.2018 

      5.  Asociaţia propr. 17      Bl. 14 sc. B          21.08.2018 

      6. Asociaţia loc. nr. 25    Bl. B2 sc. F          21.08.2018 

7. Asociaţia propr. 17    Bl. 14 sc. B          28.08.2018 

 8. Asociaţia propr. RO2010   Bl. 27 sc. B          28.08.2018  

      9. Asociația loc. 18                                        Bl. 17 sc. A, B      04.09.2018 

    10. Asociaţia loc. 25    Bl. B6 sc. C          04.09.2018 

 

 

Case particulare 

 

- Au fost scrise 152 somaţii de debranşare a apei potabile la abonaţii rău platnici și 4 

rapoarte de constatare, dintre care 1 restanțier a plătit parțial, iar ceilalți 3 pot fi debranșați 

numai în prezența Poliției. 

- Au fost debranșați 5 restanțieri, dintre care 4 locatari au plătit parțial, iar 1 restanțier a 

plătit în totalitate. 

 

Blocuri cu încasare directă 

 

- Au fost scrise 145 somaţii  de debranşare a apei potabile la abonaţii rău platnici, 9 

rapoarte de constatare date echipei de debranşare dar 8 restanțieri nu au fost găsiţi acasă şi 

1 restanţier a semnat angajament de plată pentru a nu fi debranșat. 

-   

      Agenţi economici 

 

- Au fost scrise 54 somaţii de debranşare a apei potabile.  

- În perioada analizată Iulie – Septembrie 2018, în cadrul Departamentului Facturare s-a 

procedat la emiterea facturilor către clienții existenți în baza de date, în perioada de început a 

lunii următoare celei pentru care s-au calculat consumurile. 

- Pentru a atinge un nivel impus de valoarea țintă și anume 95% facturare lunară a produselor 

și serviciilor prestate potențial a fi încasate, Departamentul Facturare: 

- a procesat un număr de modificări de contracte (prin preluare de la vechiul proprietar), astfel: 
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 LUNA IULIE – 11 MODIFICARI 
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 LUNA AUGUST – 21 CONTRACTE 
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 LUNA SEPTEMBRIE – 14 CONTRACTE 
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În luna Iulie 2018 s-au întocmit și activat 46 de contracte: 

- 24 contracte la Case 

- 8 contracte la Blocuri cu încasare directă 

- 9 contracte la Agenți economici 

- 5 contracte la Bughea de Jos 

În luna August 2018 s-au întocmit și activat 72 de contracte: 

- 51 contracte la Case 

- 12 contracte la Blocuri cu încasare directă 

- 4 contracte la Agenți economici 

- 3 contracte la Bughea de Jos 

- 2 contracte la Asociații de locatari 

În luna Septembrie 2018 s-au întocmit și activat 62 de contracte: 

- 36 contracte la Case 

- 11 contracte la Blocuri cu încasare directă 

- 11 contracte la Agenți economici 

- 2 contracte la Bughea de Jos 

- 2 contracte la Asociații de locatari 

Menționăm că 23 contracte încheiate la case nu au branșamentele executate, iar 7 

contracte încheiate  la blocuri sunt apartamente nelocuite. 

În perioada facturării pentru luna Septembrie 2018, s-au realizat aplicații informatice 

în vederea emiterii de notificări personalizate pentru clienții din categoria „Agenti 

economici”, conform notificării nr. 6724 / 02.10.2018 și „Blocuri cu încasare directă”, 

conform notificării nr. 6718 / 02.10.2018, cu scopul de a-i informa cu privire obligativitatea 

montării de apometre, în cazul Agenților economici și la aderarea blocurilor cu încasare 

directă la o asociație de locatari. 

Execuţia contractului de mandat 

Contractul de mandat al Directorului Economic şi Directorului Comercial are ca 

obiect organizarea, conducerea şi gestionarea activităţilor financiar contabile şi pe baza unor 

obiective şi criterii de performanţă, stabilite şi/sau revizuite anual. 

 

DIRECTOR ECONOMIC,    DIRECTOR COMERCIAL, 

  ec. Adrian Cartaleanu       ec. Iuliana Cristina David                         

 


