DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE
A SOCIETATII DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2019

I.

INFORMATII PRIVIND SOCIETATE

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba SA, a fost constituita ca societate pe actiuni , la data
de 26.01.1999, prin preluarea activului si pasivului regiei autonome de interes judetean, si este:
 persoana juridica romana;
 intreprindere publica potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.109/2011;
 societate pe actiuni reglementata de Legea nr.31/1990 , rezultata ca urmare
a reorganizarii regiei autonome de interes judetean.
Societatea este organizata si functioneaza in sistem unitar, fiind inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba, sub numarul J01/23/1999, avand cod unic de
inregistrare 4331392 si atribut fiscal RO.
Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu actul constitutiv si cu actele
normative in vigoare.
Domeniul de activitate al societatii este executarea lucrarilor specifice de drumuri si poduri,
comercializarea de bunuri si prestarea de servicii. In cadrul domeniului de activitatea, obiectul
principal este constructia, intretinerea, repararea, modernizarea si exploatarea drumurilor si
podurilor.
Capitalul social este detinut in totalitate de judetul Alba, in calitate de actionar unic.
Date privind capitalul:
Capitalul social subscris
5.361.210
Numar de actiuni

536121

Valoarea nominala a actiunii
10,00 lei
Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile actionarului in numele Judetului Alba, prin
reprezentantul mandatat.
In perioada 01.01.2019 – 06.05.2019, societatea a fost administrata de un Consiliul de
Administratie format din 3 membri neexecutivi, numiti provizoriu de Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor.
Prin Hotararea nr. 3 din 07.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor desemneaza noul
consiliul de administratie format din trei membrii neexecutivi pentru o perioada de 4 ani, selectati in
prealabil in urma procesului de selectie .
Activitatea administrativa a societatii se desfasoara la sediul social, aflat in Alba Iulia str.Frederik
Mistral nr.3, iar activitatea de productie si servicii la punctele de lucru infiintate in:
Punctul de lucru
Locatia
Tip activitate
Mentiuni
desfasurata
Productie

Alba Iulia , str.Ion
Alexandru Cuza nr.31

Lucrari de drumuri,
producerea mixturilor
asfaltice si a emulsiei
cationice, alte lucrari
specifice de constructii

Productie

Aiud , str.Ion Creanga
nr.201

Lucrari de drumuri,
producerea mixturilor
asfaltice si a emulsiei
cationice, alte lucrari
specifice de constructii

Productie

Cimpeni, str.Garii nr.17A Lucrari de drumuriintretinerea curenta pe
timp de iarna a
drumurilor judetene

Atelier Mecanic

Sebes, str.Stefan cel
Mare, nr.147

Lucrari de drumuriintretinerea curenta pe
timp de iarna a
drumurilor judetene

Lot Productie

Cugir, str.Serelor nr.2

Nu s-a desfasurat
activitate

Statie sortare agregate
minerale

Comuna Blandiana
nr.249

Nu s-a desfasurat
activitate

Spatii inchiriate

II. INFORMATII REFERITOARE LA EXECUTIA MANDATULUI ADMINISTRATORILOR
Administratorii societatii au fost desemnati in conformitate cu prevederile Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Activitatea consiliului de administratie s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legale, a
actului constitutiv si a reglementarilor interne ale societatii, sens in care membrii consiliului de
administratie au procedat la:
- declansarea procedurii de selectie a directorului general al societatii si stabilirea efectuarii
selectiei de catre un expert independent;
- intocmirea si prezentarea spre aprobare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2019, cu anexele de fundamentare;
- analiza rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii la data de 31.12.2018 si aprobarea propunerilor de scoatere din functiune a unor mijloace
fixe integral amortizate, precum si aprobarea propunerii de declasare a unor bunuri materiale de
natura obiectelor de inventar in folosinta;
- constituirea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitului de audit din cadrul
Consiliului de administratie;
- aprobarea Raportului initial, in cadrul procedurii de selectie a candidatilor, al expertului
independent si a profilului candidatilor pentru postul de director general al societatii;
- supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si prezentarea raportelor de
activitate si a raportului privind remuneratile acordate Consiliului de Administratie si directorului
general al societatii pentru anul 2018;
- stabilirea competentei si nivelului de contractare a imprumuturilor bancare curente prin
prelungirea contractului de credit pentru o perioada de 1 an;
- luarea la cunostiinta a raportului auditorului financiar independent;
- prezentarea Raporului final privind selectia pentru postul de director general, intocmit de
catre expertul independent si prezentarea Raportului privind propunerea pentru functia de director
general a Comitetului de nominalizare si remunerare ;
- numirea directorului general al societatii si incheierea contractului de mandat;
- elaborarea componentei de administrare a Planului de administrare pentru mandatul
2019-2023.
- analiza executiei indicatorilor economico-financiari pe trimestre si a raportului privind
executia mandatului directorului general al societatii;
- supravegherea activitatii directorului general al societatii si evaluarea periodica a activitatii;
- analiza periodica a activitatii operationale a societatii;
- convocarea si implementarea hotararilor adunarii generale a actionarilor.

III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA A SOCIETATII
Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2019 – 30.06.2019
IndicatorI

0

Valoare
Valoare aprobata
aprobata
prin Hotararea
prin Hotararea
Consiliului
Consiliului
Judetean Alba
Judetean Alba
in sem.I 2019
nr.89/
12.04.2019

Valoare
realizata la
30.06.2019

1

2

3

I.Venituri totale, din care:

20.250.000

8.776.000

7.560.263

1.Venituri totale din exploatare

20.250.000

8.776.000

7.559.992

2.Venituri financiare

0

0

271

3.Venituri extraordinare

0

0

0

II.Cheltuieli totale, din care:

20.100.000

8.662.000

7.833.362

1.Cheltuieli din exploatarea

19.655.000

8.626.000

7.800.247

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii

11.480.000

4.594.000

3.907.260

240.000

120.000

76.641

C.Cheltuieli cu personalul

7.106.000

3.385.000

3.304.692

Co.Cheltuieli de natura salariala

6.760.000

3.255.000

3.142.184

C1.Cheltuieli cu salariile

6.750.000

3.250.000

3.137.824

10.000

5000

4.360

C3.Alte cheltuieli cu personalul(plati compensatorii
af.disp.personal)

0

0

0

C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a
altor organe de conducere si control, comisii si
comitete

246.000

90.000

89.886

C5.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,
fondurile speciale si alte obligatii legale.

100.000

40.000

72.622

1.204.000

527.000

511.654

70.000

36.000

33.115

0

0

0

III. Rezultatul Brut

150.000

114.000

-273.099

IV.Impozit pe profit

0

0

0

150.000

114.000

-273.000

1.Rezerve legale

0

x

x

2.Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de lege

0

x

x

3.Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

0

x

x

4.Constituirea surselor proprii de finantare pentru
proiectele cofinantate din imprumuturi externe,
precum si pentru constituirea surselor bnecesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comsioanelor si a altor costuri aferente
imprumuturilor.

0

x

x

5.Alte repartizari prevazute de lege.

0

x

x

B.Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate

C2.Bonusuri

D.Alte cheltuieli de exploatare
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli extraordinare

V. Profitul/pierderea contabila ramasa dupa
deducerea impozitului pe profit

6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor

150.000

x

x

7.Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic in exercitiul financiar de referinta.

0

x

x

8.Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local
in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite
actionarilor, in cazul societatiilor/comaniilor
nationale si societatiile cu capital integral sau
majoritar de stat, din care:

75.000

x

x

0

x

x

b) dividende cuvenite bugetului local

75.000

x

x

c) dividende cuvenite altor actionari

0

x

x

9.Profitul repartizat la alte rezerve ca sursa proprie
de finantare a activitatii.

75.000

0

x

VI.Surse proprii de finantare a investitiilor, din care:

1.246.000

1.118.000

70.078

1. Alocatii de la buget

959.000

959.000

0

2.Sursa proprie - amortizarea

212.000

159.000

70.078

3.Sursa proprie- profit

75.000

0

0

VII.Cheltuieli pentru investitii, din care:

1.246.000

1.118.000

70.078

1.Dotari independente

1.246.000

1.118.000

70.078

a) Statie de beton mobila

310.000

310.000

0

b) Autobetoniera 8x4 cu capacitatea de 9 mc

429.000

429.000

0

c) Maturator stradal

22.000

22.000

0

d) Echipament GPS cu modem GPRS+UHF

18.000

18.000

0

e) Semiremorca trailer

72.000

72.000

0

f) Autoturism 4x4

75.000

75.000

70.078

g) Autoturisme

96.000

96.000

0

h) Excavator pe roti/pneuri 15 to

96.000

96.000

0

i) Parghie pt.determinarea capacitatii paortante

9.000

*

*

j) Lama de deszapezire pe placa frontala

43.000

*

*

K) Raspanditor de material antiderapant cu
capacitatea de 7 mc

76.000

*

*

1. Nr.de personal la finele perioadei

140

135

124

2. Nr.mediu de personal

135

128

121

3. Castig mediu pe salariat determinat pe baza
cheltuielilor de natura salariala(lei/per)

4.173

*

4.328

4. Castig mediu pe salariat determinat pe baza
cheltuielilor cu salariile(lei/per)

4.167

*

4.322

150.000

*

62.481

993

*

1.036

7. Plati restante

0

550.000

199.231

8. Creante restante

0

160.000

425.918

a) dividende cuvenite bugetului de stat

VIII.Date de fundamentare

5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total
personal
6. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Referitor la activitatea de contractare lucrari si servicii , societatea a procedat la depunerea de oferte la
licitatiile publice organizate de autoritatile din judetul Alba, pentru urmatoarele obiective:

Nr. crt

1

Autoritate contractanta

UAT jud.Alba-iarna
07.01.2019

Denumire lucrare

Obs.

Întreţinere curentă pe timp de iarnă a
drumurilor judeţene din judeţul Alba”,
în perioada 2018-2022:
LOT 1: Zona de şes a judeţului
cuprinzând drumurile judeţene
concentrate în jurul municipiilor şi
oraşelor Alba Iulia, Aiud, Blaj,
Sebeş, Cugir, cu o reţea în lungime de
L = 744,664 km.
LOT 2: Zona de munte a judeţului,
zona Câmpeni cu o reţea în lungime
de L = 145,552 km.

Adjudecata
LOT1.18.737.943,76 lei
LOT2. 6.618.648,52 lei

2

Comuna Lopadea Noua
12.02.2019

Executie lucrari pentru obiectivul:
"Modernizare drumuri comunale in
comuna Lopadea Noua, judetul Alba"

Adjudecata
val. 7.869.310,26 lei

3

Comuna Cut
28.02.2019

Execuţie lucrari pentru obiectivul
MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA
CUT, jud. Alba

Neadjudecata
val. 4.314.208,34 lei

4

Comuna Farau
29.03.2019

Executie lucrari pentru obiectivul de
investitie "Modernizare strazi in
comuna Farau, judetul Alba"

Neadjudecata
val.4.608.326,55 lei

5

Comuna Ohaba
24.04.2019

Executie lucrari pentru obiectivul:
,,MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA OHABA" JUDETUL ALBA

Adjudecata
val. 1.151.740,26 lei

6

Comuna Posaga
28.05.2019

LUCRARI ,,MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA ÎN
COMUNA POSAGA, JUDETUL ALBA

Neadjudecata
val. 3.843.642,64 lei

Societatea a realizat venituri in valoare de 7.535.492 le , din executarea lucrarilor
contractate si a serviciilor prestate, venituri din inchirierea de spatii si refacturarea utilitatilor pentru
spatiile inchiriate, astfel :
- lucrari specifice de drumuri si poduri
7.412.976 lei
- livrari si prestari de servicii
122.516 lei
Programul de investitii propus a fi realizat pana la data de 30.06.2019, nu a putut fi indeplinit,
intrucat, nu au putut fi disponibilizate resurse fara a afecta finantarii activitatii de productie.
Nerealizarea profitului prognozat si inregistrarea de pierderi la sfarsitul semestrului I 2019, se
datoreaza in principal urmatoarelor cauze:
a) evolutiei nefavorabile a preturilor la materiile prime si materialele achizitionate necesare
executiei lucrarilor, fata de cele ofertate si contractate;
b) neactualizarea pretului contractului de achizitie, ca urmare a apartiei unor situatii imprevizibile
care lezeaza interesele comerciale ale executantului, ca urmare a cresterii substantiale a preturilor
la produselor petroliere ( bitum si motorina) si care nu au putut fi prevazute la data depunerii
ofertei;
g) neacoperirea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale inregistrata pe costuri, ca
urmare a neutilizarii parcului auto si de utilaje la capacitate;
h) neacoperirea cheltuielilor de personal , ca urmare a obligativitatii societatiilor care activeaza in
domeniul constructiilor, de punere in aplicarea a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.114/2018 privind salariului minim si acceptarea ajustarii preturilor , doar cu valoarea manoperei
directe si doar pentru acoperirea cresterii salariului minim, de catre autoritatile publice
contractante, ca urmare a emiterii Instructiunii nr.1/2019 de catre Agentia Nationala pentru Achizitii
Publice.
Consiliul de administratie a dispus :
a) planificarea contractelor in executie, pe etape de lucru lunare, pana la termenul contractual de
finalizare al lucrarilor;
b) prezentarea raportului valoric saptamanal al productiei, pe fiecare contract in parte;
c) intocmirea si prezentarea in sedinta lunii in curs, pentru luna urmatoare , a programului de
activitate lunar, pe lucrari si formatii de lucru;
d) analiza detaliata a cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor.

Privitor la respectarea prevederilor art.52 alin (1) si (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice , aprobata prin Legea 111/2016 , mentionam ca in semestrul I
al anului 2019, nu a fost incheiata nici o tranzactie cu administratorii, directorii sau angajatii
societatii si nici cu sotul, sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV.
Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu art.55 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu
completarile si modificarile ulterioare .

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE :
GAISEANU DANA _ presedinte
ROSIAN RADU CALIN _ membru
CRISAN VASILE_ membru

