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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C.SALUBRTTATE 2000 S.A.prTEgTr
SEMESTRUL- II. 2015
Raportul semestrial este elaborat in spiritul practicilor gi principiilor guvernanlei
cotporative, in scopul de a optimiza procesele gi relaliile manageriale, precum qi cele
de administrare constituite la nivelul societdlii, prin asigurarea unei transparenle
sporite, a selecliei organismelor de administrare qi a celor de management, prin
creqterea responsabilitA,tii manageriale, in conformitate cu reglementdrile art 55, alin.1
din O.U.G.nr.l09l201 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, privind guvernanla
corporativ6 a intreprinderilor publice.
Consiliul de Administralie al S.C.Salubritate 2000 S.A.Piteqti a fost ales de
Adunarea General[ a Aclionarilor prin hotdrArile nr.04130.08.2012 qi nr.01/30.01 .2013,
cu respectarea procedurilor legale. Cei 5 administratori numili au fost: d-nul Dragonir
Savu, d-nul Bivoleanu Alexandru, d-na Olteanu Elena Zinica, d-nul Postelnicescu
Marius Dorel qi d-nul Becheanu Romi Ilie.
Prin decizia C.A.nr.22130.08.2015, din cei cinci administratorii numili a fost
desemnat ca Preqedinte al Consiliului de Administralie d-nul Dragonir Savu, numire
comunicatd in aceeaqi qedinld Adundrii Generale a Aclionarilor pentru a fi aprobatb qi
menlionatd in hotdrArea A.G.A.
La propunerea Comitetului de nominalizare gi remunerare din cadrul Consiliului
de AdministraJie ales, a fost numit Director General d-nul Becheanu Romi Ilie, prin
decizia C.A. 24105 .09.2015. Pentru Directorul General, s-a incheiat Contractul de
Mandat nr.23105.09,2012 in care au fost stabilite qi aprobate de pdrlile contractante
datele privind obiectul contractului, durata acestuia, drepturile ;i obligaliile
mandantului, drepturile qi obligaliile mandatarului, rdspunderea pdrtilor, modificarea
contractului, incetarea contractului, liti giile, alte di spo zilii le ga\e.
Raportul semestrial are la bazd Contractul de Administrare incheiat intre
Consiliul de Administralie qi S.C.Salubritate 2000 S.A.Piteqti prin Consilierii locali
reprezentanli legali ai Consiliul Local al Municipiului piteEti in
da
Aclionarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A., aprobat prin hotiirdrea A A
Raportul de activitate al consiliul de Administralie pentru primu
aprobat de Adunarea Generard aAclionarilor prin Hotdrarea A.G.A.
.,/

Referitor la activitatea in cea de-a doua parte a anului, se menlioneazd"faptul cd
in al doilea semestru al anului 2075, Consiliul de Administralie a emis un trurne, d.
17 decizii, inclusiv qi cele din luna decembrie, legate de administrarea societllii,
modernizarea ;i eficientizarea activitdlii acesteia qi punerea in aplicare a modificdrilor
qi hotdrArilor legislative, privind :
- Raportul Comitetului de nominalizare qi remunerare privind stabilirea
remuneraliei Directorului General al societdfii. Act adilional nr.3 la Contractul de
mandat privind modificarea art.5, lit.a din contractul de :mandat.
- situliile financiare la sfdr;itul primului semestru al anului 20l5,Raportul cle
gestiune la Bilanlul contabil incheiat la 30.06.2015
- rectificarea Bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2015 conform Notei cle
fundament ar e a S erv. F inanci ar contabi litate, salaizar e.
- raportul de activitate aI Consiliului de Administralie al S.C.Salubitate
2000S.A. pentru semestrul I al anului2015.
- casarea mijlocului fix ,,Autoturism maraa Daewo tip Nubira, cu numdr de
inmatriculare AG-3 0-SAL.
- cuantumul componentei variabile din cadrul remuneraliei Directorulrui
General, pentru trimestrul II120I5 stabilit de cdtre Comitetul de nominalizarc qi
remunerare din cadrul Consiliului de Administralie pe baza datelor din Informarea
Serviciului Financiar contabilitate salarizare transmisd cdtre Comitetul de nominalizare
qi remunerare din cadrul Consiliului de Administralie
-propunerea Conducerii societ[lii, privind numirea ca auditor intern a d-nei
Ordqanu Floarea, economist in cadrul Serv.Economic /Financiar contabilit ate salarizare
qi transmitere spre A.G.A.
- rectificarea Bugetului de venituri qi cheltuieli 2015 prin redistribuirea sumelpr
rdmase neulilizate la sfdrqitul lunii mai 2015, pe anumite categorii de cheltuieli
deficitare sau omise frrd, a afecta valoarea totald a Bugetului de venituri qi cheltuieli
aprobat pentru 2015.
- rectificarea Bugetului de venituri gi cheltuieli 2015 prin redistribuirea sumelgr
neutilizate, PO anumite categorii de cheltuieli deficitare sau omise, frrd a fi afectutd,
valoarea totald a BVC aprobat pentru anul 2015,
- rectificarea BVC 2015 prin redistribuirea sumelor necheltuite, respectriv
completarea Planului de investilii trimestrul IV-2015 prin introducerea a unor noi
obiective de investifii, conform notei de fundamentare a Serviciului Financiar
contabilitate
- majorarea fondului de salarii cu I,07Yo. procent care repre zintd"rata inflaliei
-incheierea asigurdrii de rdspundere civild profesionale, pentru Direciorul
General al S.C.Salubritate 2000 S.A. qi membrii Consiliului de Administrulie.
-revenire asupra art. I alin.(1) $i (2) al deciziei CA nr.06124.03.20I5 privind
casarea mijlocului fix ,,Construclie provizorie pentru comer!,,inregistrat in eviienlete
contabile cu ff. inventar 122235,
- stabilirea sumei ce se va acorda ca primd de crdciun
ilor,
precum qi valoarea cadourilor de crdciun acordate copiilor acestor
la 18 ani. inclusiv.
- cuantumul componentei variabile din cadrul remuneralie:
General pentru trimestrulrrrl2}r5 propus comitetul de nominarizare

,

Consiliului de Administralie stabilit pebazadatelor din informarea Serviciului
Financiar contabilit ate salarizar e.
- raportul de activitate al Consiliului de Administralie al S.C.Salubritate 2000
S.A. pentru semestrul II al anului 20L5
-propunerea Comitetului de nominalizare gi remunerare prin Consiliul de
Administralie cdtre Adunarea Generald a Ac{ionarilor, privind unele modificdri
privind gradul de penalizare in cazul neindeplinirii indicatorilor qi criteriilor de
performanld in procent de 100% pentru salarizarea Directorului General, in concordanld
cu modifi cdrile legislative.
- reactual\zdri periodice ale Organigramei societdlii ufinare a unor modificdri
interne pentru eficientizarca activitdlii in cadrul acesteia fdrd schimbarea numdrului
total de personal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Piteqti prin HotdrArea
Consiliului Local nr.263 I 19 .06.201 4.
- aprobarea I avizarca qi punerea in disculie qi a altor probleme administrative
apdrute ;i a sarcinilor incredinlate de Adunarea Generalb a Aclionarilor, de Consiliut
Local al Municipiului Pite;ti sau urnare a modificdrilor legislative.
- lunar, stabilirea qi acordarea salariului de bazd allDirectorului General, in
funclie de gradul de indeplinire al indicatorilor de performanld impuqi prin hotdrAre de
Consiliul Local al Municipiului Pitegti.
Execu{ia Contractului de mandat al Directorului General,
Consiliul de Administralie informeaz[ faptul cd gi in al doilea semestru al anului
2015, gradul de indeplinire al indicatorilor gi criteriilor de performanld impugi
Directorului General, a fost de cel pulin 100% ceea ce a dus la performanle
financiare remarcabile ale societdlii. Este vorba de : Reducerea pldlilor restante cdtre
bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat, bugetul local, bugetele fondurilor
speciale, alli creditori; Reducerea creanlelor restante; Cregterea productivitdlii muncii;
Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri; Numdrul de sancliuni contravenlionale
primite; indeplinirea programului de investilii.
Strategia Directorului General de conducere a societdfii, pe durata mandatului
pentru atingerea obiectivelor gi criteriilor de performanlir stabilite in Contractul de
mandat nr.23105.09.2012 este :
oluarea in considerare a inflaliei gi blocajului finanaiar in dimensionarea
resurselor financiare gi materiale la stabilirea modalitelilor de utihzare a lor.
oluarea mdsurilor pentru respectarea legislaliei economico-financiare qi fiscale,
evitdnd astfel plata de amenzi, majordri qi penalitdrli.
ocoordonarea activitdlii responsabililor privind menlinerea qi imbundtfilirea
sistemului de management integrat calitate, mediu, sdndtate qi securitate
ocupafionald, conform standardelor de referinld SR EN ISO 9001:2008, SR EN
ISO 14001:2005 qi SR OHSAS 18001:2008.
o supravegherea activitelii de instruire astfel ca aceasta sd se desfbqoare in
concordanld cu legislalia in vigoare in aga fel incdt sd se prevind accidentele de
muncd qi imbolndvirile profesionale, sd se monitoizeze gi sd se valorifice /
elimine deqeurile pentru evitarea tuturor impacturilor semnificative asuiir';a
"
mediului qi a situaliilor de
ourmdrirearcalizdrii mdsurilor din planul de prevenire qi proteclie
vitarezt
apariliei de boli profesionale Ei accidente de
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oluarea mdsurilor qi asigurarea condiliilor pentru creqterea pennanentd" anivelului
de pregdtire profesionald la nivelul societdfii precum ;i cregterea imaginii
societdlii in mediul de afaceri specific domeniului de activitate gi imbundtdlirea
performanfei globale prin atingerea lintelor propuse.
La aceste obiective din Planul de Management, se adaugd cele permanente, pAnd
la terminarea mandatului in 2016, cum ar fi: coordonarea activitdlii serviciilor pentru o
bund desfdqurare a proceselor de colectare qi transport deqeuri menajere cu respectarca
termenelor stabilite; evaluarea tuturor furnizorilor din punct de vedere al calitdlti,
mediului, securitdlii qi sdndtdlii in muncd, pentru a asigura calitateaproduselor
achizilionate, frrd impact asupra mediului qi fbr[ riscuri asupra securitdlii qi sdndtdlii
lucrdtorilor; valorificarea sau eliminarea deqeurilor rezultate din activitdlile societdlii
pentru diminuarea impactului asupra mediului inconj urdtor.
Avdnd in vedere angajamentele asumate de Romdnia privind reducerea cantitdlii
de degeuri depozitate pAnd in anul 2020\a 50o/o qi strategia la nivel nalional qi judelean
cu privire la managementul deqeurilor municipale, incepdnd cu 2014 gi continuAnd cu
2015 s-a trecut la ridicarea separat6 a fracliei uscate (carton, sticlS, plastic, f,rer, etc.)
prin punereala dispozilia populaliei de europubele inscriplionate corespunzdtor gi
asigurarea ritmicitdlii colectdrii iar pentru anul2015, cu perspective spre 2016-2017 s<t
vor face demersurile necesare pentru implementa sistemul de containere ingropate.
Rezultatele oblinute privind mdsurile sus menlionate, demonstreazd, calitdlile
manageriale ale Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Piteqti qi faptul cd
iqi foloseqte intreaga capacitate de munc[ in interesul societdlii qi a angajalilor.
Toate deciziile luate de Consiliul de Administralie au fost aprobate de
administratori in unanimitate, dupd studierea dosarelor cu materialele qedinlei puse la
dispozilie de secretar, pebazareferatelor, rapoartelor gi a notelor informative primite
din partea serviciilor, birourilor sau a angajaltlor societifii.
Dupd aprobarea de cdtre Consiliul de Administralie De asemenea au fost
emise o serie de proiecte de hotdrdri pentru Adunarea Generald a Aclionarilor
dupd cum urmeazd :
o Aprobarea rectific5rii Bugetului de venituri qi cheltuieli pe 2015, urrnare
a modificdrii planului de investilii prin introducerea obiectivului de investilie CRIC
HIDRAULIC 4-7 T, fdrd aft afectatdvaloareatotald a BVC aprobat pentru anul 2015.
o Aprobarea rectificdrii Bugetului de venituri qi cheltuieli aprobat pentru
anul 2015, unnare a suplimentdrii unor cheltuieli, a redistribuirii sumelor necheltuite
qi introducerii de doud noi obiective de investilii.

o

Aprobarea Raportului de activitate aI Consiliului de Administralie al
S.C.Salubritate 2000S.A. nr.439107.09.2015 pentru semestrul I al anulul2015.
o Numirea ca auditor intern a d-nei Ordqanu Floarea, economist in cadrul
S erviciului F inanci ar c ontabi lit ate salaizar e.
Aprobarea rectificdrii bugetare a Planului de inv
rv 201s,
prin introducerea unor noi obiective de investifii, prin redis
eltuite,
conform anexei la Nota de fundamentare a Serviciului
Activitatea Consiliul de Administralie s-a desfdq
prevederile legislaliei licabile societdlilorcomerciaie ornr(ornaila;.od
legislalia specificd administraliei publice, respectiv :
" ri,,',.,. .. .

o Legea nt.31/1990 privind societdlile comerciale, reactu alizatd"
o Actului constitutiv al S.c.salubritate 2000 s.A.piteqti,
O.U._G.nr.I09l20lI privind guvernanla corporativd a intreprinderilor
publice, cu modificdrile qi completdrile ulierioare. '
o Legeant.544l2001 privind liberul acces la informaliile de interes public.
o Legea 2L51200I privind administralia publicd locald, cu modificdrile
si
completdrile ulterioare.
o O.G.nr.2612013 privind intirirea disciplinei financiare la nivelul
unor
operatori economici la care statul sau unitdlile administrativ teritoriale
sunt acfionari
unici ori majoritari sau delin direct ori indirect o participalie.
Legea nr. 10112006 a serviciului de salubri zare alocalitdlilor, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.
o Hotdr0ri ale consiliurui Local al Municipiului pitegti .
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