


1. Aprobarea situațiilor financiare ale Urbana SA  aferente anului financiar încheiat la 

31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, în baza 

Raportului Auditorului Independent şi a Raportului de activitate al Consiliului de 

Administratie.  
 
Urbana se incadreaza in categoria  entitatilor de interes public: “societăţile/companiile naţionale, 
societăţile cu capital integral sau majoritar de stat”. Situațiile financiare ale Urbana  cuprind: 

✓ Bilant (Situaţia poziţiei financiare) 

✓ Contul de Profit si Pierdere 

✓  Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 

✓ Situaţia fluxurilor de trezorerie  

✓ Note la Situațiile financiare 

✓ Propunerea de repartizare a profitului net 

 

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de : 

✓ Raportul auditorului independent 

✓ Raportul Consiliului de Administrație cu cele doua anexe 

o Raportul Comitetului de Audit 

o Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare 

 

Indicatorii principali sunt următorii: 
✓ Profitul net al anului:            197.980 lei 

✓ Capitaluri proprii:               2.469.598 lei 

✓ Cifra de Afaceri:                  5.009.247 lei 

 

Situațiile financiare au fost auditate, iar auditorii şi-au exprimat opinia fără rezerve asupra acestor 
situații financiare. 
 
Situațiile financiare individuale ale Urbana au fost aprobate de către Consiliul de Administratie in 
sedinta din 17.05.2021,  în vederea supunerii lor spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor („AGOA”) din data de 25 mai 2021. 
 
Se propune aprobarea de către AGOA Urbana SA din 25 mai 2021 a situațiilor financiare ale Urbana 
SA  aferente anului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014,  în baza Raportului Auditorului Independent si a 
Raportului Consiliului de Administratie aferent anului financiar 2020 impreuna cu propunerea de 
repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2020. 

 









































SC URBANA SA 

Nr. 

Crt.
Cont Elemente de capital

Sold la 

01.01.2020
Cresteri Reduceri

Sold la 

31.12.2020

A B 1 2 3 4

1 1012 Capital social subscris vărsat (P)              260,543          260,543 

2 1011
Capital social subscris nevărsat 

(P)
             301,000         301,000                    -   

3 1042 Prime de fuziune                49,424            49,424 

4 105 Rezerve din reevaluare (P)              541,792           12,248          529,544 

5 1061  Rezerve legale(P)                52,109            52,109 

6 1068 Alte rezerve (P)              911,753           27,190          938,943 

7 1172
Rezultat reportat-corectii erori 

contabile
              (52,896)           52,896                    -   

8 1175

Rezultatul reportat reprezentand 

surplusul realizat din reevaluare 

(P)

             434,471           12,247          446,718 

9 121
Profitul/pierderea exercitiului 

financiar (B)
             316,098      5,341,223      5,459,341          197,980 

10 129 Repartizarea profitului (A)*             (220,147)         220,147             5,663             (5,663)

          2,594,147      5,653,703      5,778,252       2,469,598 

Note:

Director General, Director economic,

Mircea Ovidiu Chialda Daniela

'- Repartizarea profitului la alte rezerve  reprezentand facilitati fiscale aferent profit reinvestit, conform reglementari 

contabile si fiscale.

-Capitalul social subscris nevarsat se refera la valoarea terenului aferent sediului SC URBANA SA, din str. Andrei Saguna 

nr. 9, pentru care a fost obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate, in baza HG 834/1991. Societatea a 

suspendat procedura  de majorare a capitalului social cu valoarea acestui teren avand in vedere dispozitia de masuri si 

raportul de inspectie economico-financiara din 2015. Pana la clarificarea situatiei juridice terenul este evidentiat in contul 

456 Decontari cu actionarii privind capitalul.

TOTAL CAPITALURI PROPRII

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2020

-In cursul anului valoarea rezervei transferate in contul 1175 este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii 

contabile reevaluate  şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.

      -Soldul contului 117.2 reprezinta sumele stabilite suplimentar in urma controlului efectuat de Camera de Conturi: 

Cheltuieli privind ajustări de depreciere creanțe (39.618 lei), Redevență în sumă de 111. 048 lei, aferentă octombrie 2015-

decembrie 2016, datorată Primăriei Municipiului Sibiu pentru utilizarea retelei de termoficare, diminuate cu profitul 

aferent 2017, 2018 repartizat pentru acoperirea pierderilor reportate. 



SC URBANA SA

Cod INDICATORI 31.12.2019 31.12.2020
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 753,217             698,209         
1.1 Incasari in numerar din vanzari de bunuri si servicii, din care 4,476,658         5,555,690      

 incasari din activitati administrare spatii 2,268,827         1,829,191      

 incasari din activitatea de energie termica 1,141,366         899,325         

incasari pf (chirii, taxa salubrizare) 402,051            2,112,667      

subventii ET 664,414            474,333         

subventii chirii locuinte 240,174         

1.2 Incasari de la bugetul stat (concedii medicale) 5,239                51,455           

1.3 Incasari garantii 244,233            223,700         

1.4 Plati in numerar catre furnizorii de bunuri /prestatorii de servicii (2,536,986)       (2,248,874)    

1.5 Platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor(inclusiv contributii) (1,124,921)       (1,579,793)    

1.6 Platile in numerar reprezentand impozite si taxe (198,771)          (237,409)       

1.7 Plati in numerar reprezentand redeventa (175,326)          (180,351)       

1.8 Plati in numerar privind impozitul pe profit -                   (28,570)         

1.9 Plati in numerar reprezentand  garantii (46,409)            (103,828)       

1.10 Incasari rate vanzari locuinte 1,223,239         1,376,592      

1.11 Viramente buget rate vanzari locuinte (1,145,733)       (1,449,875)    

1.12 Viramente primarie taxa salubrizare locuinte 36,453              (350,220)       

1.13 Viramente ANL -recuperare investitie (4,459)              (330,308)       

2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (841,990)           (495,662)        
2.1 Incasari din  dobanzi 60                     5                    

2.2 Incasari ca urmare a fuziunii -                

2.3 Plati in numerar catre furnizorii de imobilizari (842,050)          (495,667)       

3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (68,444)              392,579         
3.1. Incasari sume imprumut -                     -                

3.2 Transferuri de la bugetul local pentru investitii 414,107         

3.2. Rambursari imprumut (inclusiv dobanzi) (68,444)              -                

3.3. Dividende platite -                     (21,528)         

4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE (1+2+3) (157,217)           595,127         
5. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 516,387             359,170         
6. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL  PERIOADEI (5+4) 359,170             954,297         

Director, Director economic,
Mircea Ovidiu Chialda Daniela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
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Informații cu privire la prezentarea entității      
SC URBANA SA - este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe 

actiuni. A fost infiintata in anul 1998 si are sediul in Sibiu, str. Andrei Saguna nr.9 avand ca 

actionar unic autoritatea administratiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Sibiu. 

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare 

coroborată cu prevederile Actului Constitutiv, in baza contractului de concesiune nr.2/2000 si a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de distributie si furnizare a energiei termice nr. 

1/2017 incheiate cu Primaria Municipiului Sibiu. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba 

romana si in moneda nationala. Obiectul principal de activitate il reprezinta: inchirierea si 

subinchirierea bunurilor imobiliare proprii si inchiriate (cod CAEN 6820). Dintre domeniile de 

activitate ale societatii fac parte si: evaluarea si vanzarea locuintelor fond de stat, prestari de 

servicii de reglementari juridice la imobile (dezmembrari, apartamentari).  

Societatea desfasoara si activitatile de producere, distributie si furnizare energie termica 

in sistem centralizat, in cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu (cod CAEN 3530),  in urma 

procesului de fuziune prin absorbtie, finalizat la 01.10.2015.  

Pentru aceste activitati, entitatea a obținut urmatoarele licente : 

Licenta nr. 1850/26.11.2015 emisa de ANRE pentru exploatarea comerciala a capacitatilor 

de producere a energiei electrice si termice ; 

Licenta nr. 2022/25.05.2017 emisa de ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare 

centralizata cu energie termica. 

Incepand cu data de 01.08.2019, societatea URBANA SA  a preluat întreaga activitate, 

precum și salariații Serviciului public de administrare a fondului locativ aflat în proprietatea 

Municipiului Sibiu, în baza HCL nr. 253/2019.  

Pentru activitatile concesionate, societatea Urbana SA a datorat concedentului (Primaria 

Municipiului Sibiu)  pentru anul financiar 2020, redevente in valoare de 184.546 lei.  
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Principii, politici si proceduri contabile proprii   
Pentru exercitiul financiar 2020, societatea SC URBANA SA a întocmit situațiile financiare 

în conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 si cu Ordinul nr. 1802/2014, pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, adoptand principiile si politicile contabile prezentate in cele ce urmeaza. 

Urbana se incadreaza in categoria  entitatilor de interes public: “societăţile/companiile 

naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat”, definita de reglementarile 

mentionate (OMFP 1802/2014).  Pentru entitatile de interes public situaţiile financiare anuale 

cuprind: 

- bilanţ; 

- cont de profit şi pierdere; 

- situaţia modificărilor capitalului propriu; 

- situaţia fluxurilor de trezorerie; 

- notele explicative la situaţiile financiare anuale. 

 

Situaţiile financiare ale entitatii reflectă toate tranzacţiile pentru exerciţiul financiar curent 

şi sunt întocmite în lei. Acestea ofera informaţii despre poziţia financiară, performanţa financiară 

şi fluxurile de trezorerie ale entităţii.  

 

A. Principii contabile 

 Ca reguli generale de recunoaştere a elementelor din situaţiile financiare, precizăm că 

societatea a respectat următoarele principii şi reguli: 

principiul continuităţii activităţii – situaţiile financiare întocmite au la baza  principiul 

continuităţii activităţii. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii, conducerea societăţii 

evaluează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar şi oportunităţile existente în ce 

priveşte obiectul de activitate al societăţii. Pe baza acestor analize, conducerea considera că 
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societatea va putea să îşi continue activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare principiul 

continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificat.  

In conformitate cu reglementarile contabile, avem obligația de a evalua capacitatea 

societății de a-și continua operațiunile pe baza principiului continuității activității. Prin urmare, 

am analizat implicațiile acestui eveniment - COVID 19, asupra evaluării principiului continuității 

activității și asupra viabilității raportării financiare.  

Raportat la contractele de inchiriere in derulare si la domeniile de activitate distingem 

urmatoarele categorii de chiriasi: 

➢ Societati care au fost/sunt afectate direct de catre pandemia Covid-19, 

(restaurante, cafenele sau alte localuri publice).  

➢ Societati care sunt afectate indirect, prin restrangerea activitatii si reducerea 

vanzarilor/incasarilor sau veniturilor, urmare a masurilor dispuse de autoritati.  

Recuperarea chiriilor restante reprezintă o provocare in contextul actual avand in vedere  

impactul  asupra mediului economic al masurilor stabilite de autoritati pe durata starii de 

urgenta.  Din acest motiv depunem eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a acestor 

probleme adaptate la specificul fiecarei categorii de chiriasi (ex:  esalonari la plata, conditionarea 

achitarii debitelor pentru o renegociere a pretului contractului, etc).  

In concluzie, Covid-19 este un eveniment care nu afecteaza continuitatea activitatii 

societatii si nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare 2020.  

➢ principiul permanenţei metodelor – s-au aplicat aceleasi reguli privind evaluarea şi  

înregistrarea în contabilitate a tranzacţiilor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor 

financiare; 

➢ principiul prudenţei – evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă, respectiv s-au inregistrat 

ajustările de valoare pentru clienti incerti si debitori diversi, precum şi toate obligaţiilee previzibile 

şi de pierderi potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe 

parcursul unui exercițiu anterior. Activele şi veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile şi 

cheltuielile, subevaluate. 
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➢ principiul independenţei exerciţiului –toate veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului 

financiar sunt înregistrate, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli. 

➢ principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii –componentele 

elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat. 

➢ principiul intangibilităţii – bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie 

să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. 

➢ principiul necompensării – nu au fost efectuate compensari între elementele de activ şi 

de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli. 

➢ principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – prezentarea valorilor din cadrul 

elementelor de bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al 

tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora. 

➢ principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în 

situaţiile financiare s-au evaluat  pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de 

producţie, cu exceptia cladirilor administrative pentru care s-a utilizat valoarea justa.   

➢ principiul pragului de semnificaţie – orice element care are o valoare semnificativă este 

prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare. 

 

B. Politici si proceduri contabile 

 

 Politicile contabile ale Urbana  au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al 

entitatii prin decizia nr. 27/15.12.2017.  

 

Imobilizările corporale 

 Evaluarea la intrarea/ieșirea din gestiune și la data bilanțului a imobilizărilor corporale, 

precum și reevaluarea și deprecierea acestora se realizează conform prevederilor legale în vigoare 

la acea dată. Societatea utilizează costul de achiziţie, pentru activele care intră în societate prin 

cumpărare, costul de producţie, pentru activele care sunt produse de societate în regie proprie, 

valoarea justă, respectiv valoarea de utilitate, pentru activele care intră prin donație. Valoarea 

justă se utilizează și pentru cladirile administrative pentru care s-a optat pentru reevaluarea 
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imobilizărilor. În valoarea de intrare a imobilizărilor se capitalizează si cheltuielile aferente 

modernizărilor, îmbunătățirilor și altor eforturi care îmbunătățesc performanțele / parametrii de 

utilizare ai respectivului activ. Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se 

înregistrează în contul de profit și pierdere atunci când apar.  

 Amortizarea se calculeaza la valoarea de intrare sau valuarea reevaluata, pentru cladirile 

administrative.  Regimul de amortizare utilizat de societate este liniar.  

Duratele normate de funcționare utilizate sunt următoarele: 

➢ Clădiri: între 10 și 60 de ani; 

➢ Echipamente tehnologice: între 3 și 10 ani; 

➢ Mijloace de transport: 5 ani; 

➢ Mobilier, aparatură de birou și altele: între 5 și 15 ani; 

Pentru mijloacele fixe nou intrate în patrimoniu, societatea utilizează ca durată de amortizare 

durata minimă prevăzută de normele legale. Pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu, urmare 

a fuziunii, durata de amortizare este durata ramasa.  

Terenurile nu se amortizează. Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei 

punerii în funcțiune. 

 Datorită faptului că, societatea deține în baza contractului de concesiune încheiat cu 

Consiliul Local Sibiu, locuinte din fondul locativ al Municipiului Sibiu, spații cu altă destinație decât 

aceea de locuință, precum și terenuri aferente acestor spații, a căror închiriere constituie obiectul 

principal de activitate al societatii, aflate evidența acestora este ținută in conturi extrabilantiere. 

Aceste imobilizări au fost inregistrate la valoarea istorica la care au fost preluate. Aceste cladiri se 

reevaluează o data la 3 ani, conform dispozițiilor legale in vigoare, ținându-se seama de rata 

inflației. Valoarea rezultată din reevaluare este atribuită bunului în locul costului de achiziție sau 

al valorii de inventar (istorice) pe care a avut-o înainte acel activ.  

 Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul 

direct în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din 

rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. Entitatea 

considera câştigul realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate, valoarea rezervei 

transferate fiind diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi 
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valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.  

Imobilizările necorporale sunt recunoscute la costul de achzitie. In bilant acestea sunt prezentate 

la cost istoric , mai putin amortizarea cumulata.  

 

Imobilizarile financiare sunt recunoscute la valoarea din contract. La alte creanțe imobilizate se 

cuprind garanțiile depuse de entitate la terți. Creanțele imobilizate cu scadența mai mare de un 

an, sunt prezentate în bilanț, la imobilizări financiare, numai partea cu scadența mai mare de 12 

luni, diferența fiind reflectată la creanțe. 

 

Stocurile 

 Evaluarea la intrare – stocurile sunt evaluate la costul de achiziţie. Costul stocurilor 

cuprinde toate costurile aferente achiziției, precum și alte costuri suportate de societate pentru 

aducerea stocurilor în forma și la locul de utilizare / consum, după caz. Entitatea utilizeaza metoda 

inventarului permanent . Organizarea gestiunii stocurilor se realizează după metoda cantitativ-

valorica pentru materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar. 

         La vânzarea, respectiv consumul stocurilor, valoarea contabila la intrarea în gestiune este 

recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei. Evaluarea ieșirii stocurilor s-a făcut utilizându-se metoda 

FIFO pentru materii prime si materiale consumabile. 

 Deprecierea stocurilor – cheltuieli specifice apar și cu ocazia deprecierii diferitelor 

categorii de stocuri, caz în care societatea recunoaște deprecierile semnificative de valoare cu 

ajutorul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor, atunci când valoarea contabilă este mai mare 

decât valoarea realizabilă netă. În cursul anului 2020, au fost constituite ajustari pentru 

deprecierea stocurilor cu miscare lenta în sumă de 9.452 lei. 

 Inventarierea fizică a stocurilor se realizează conform legislației în vigoare, la sfârșitul 

fiecărui an, respectiv până la 31 decembrie. Scoateri din folosință și alte modalități de ieșire din 

gestiune –când sunt uzate fizic si moral si nu se mai așteaptă nici un beneficiu viitor de pe urma 

utilizării stocului,  se fac propuneri pentru scoaterea lor din gestiune, cu ocazia inventarierii.  
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Creantele 

Evaluarea la inventar a creanțelor se face la valoarea lor probabilă de încasare. Diferențele 

constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă a 

creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanțelor. 

Pentru creanțele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.  

La alte creanțe imobilizate se cuprind garanțiile depuse de entitate la terți. Creanțele  

imobilizate cu scadența mai mare de un an, sunt prezentate în bilanț, la imobilizări financiare, 

numai partea cu scadența mai mare de 12 luni, diferența este reflectată la creanțe. 

 Compensarea creanțelor cu datoriile – în anumite situații specifice, creanțele comerciale 

pot fi compensate cu datoriile comerciale, realizate cu același partener, cu respectarea 

prevederilor legale. În acest sens, în notele explicative se vor consemna detaliile și se vor explica 

motivele acestor compensări. 

   

Disponibilitati banesti si echivalente de numerar  

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei, depozitele bancare si disponibilul 

din casa. Operatiunile in numerar se fac cu respectarea documentelor justificative si a 

regulamentului operatiunilor de casa.  

 

Instrumente financiare 

Investițiile financiare pe termen scurt utilizate de către societate sunt plasamentele în 

depozite bancare la termen. Acestea sunt evidențiate în contabilitate la data producerii lor, iar 

orice dobanzi sau comisioane aferente acestor depozite sunt evidențiate corespunzător în contul 

de profit și pierdere. In 2020 societatea nu detine depozite bancare  

 

Furnizori si alte datorii  

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominala a sumelor de bani care vor fi platite sau 

la valoarea nominala a altor modalitati pentru stingerea obligatiei. Datoriile fiscale sunt calculate, 

evidentiate si virate conform prevederilor legale in vigoare. Datoriile fata de terti urmeaza regimul 

de evaluare si inregistrare a datoriilor comerciale.  
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Capital si rezerve 

Capitalurile proprii sunt evidentiate la valoarea nominala. Capitalul social subscris si 

varsat este inregistrat distinct in contabilitate pe baza actului constitutiv si a documentelor 

justificative privind varsamintele de capital.  

 

Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor 

 Recunoașterea cheltuielilor și a veniturilor se face în exercițiul la care acestea se referă, 

indiferent de data la care au  fost facturate, încasate sau plătite. 

 Înregistrarea veniturilor și a cheltuielilor se face în baza documentelor justificative, în 

conturile corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Active imobilizate 
         lei 

Denumirea elementului 
de imobilizare *) 

Valoare bruta **) 

Ajustari de valoare***) 

(amortizari si ajustari pentru depreciere 

sau pierdere de valoare) 

Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar 

Cresteri 
****) 

Cedari, 
transferuri 

si alte 
reduceri 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar 

Ajustari 
inregistrate 

in cursul 
exercitiului 

financiar 

Reduceri 
sau 

reluari 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 

Imobilizari necorporale 69,078 4,298   73,376 48,063 8,631   56,694 

Terenuri 301,000     301,000 0     0 

Constructii 1,624,171 9,599   1,633,770 493,878 82,315   576,193 

Instalatii tehnice si 
masini 

3,646,890     3,646,890 3,361,510 34,457   3,395,967 

Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 

67,986 3,383   71,369 45,983 5,897   51,880 

Investitii imobiliare 1,078,894     1,078,894 381,738 141,510 1,930 521,318 

Avansuri si imobilizari 
corporale in curs 

18,385 492,284 18,109 492,560 0     0 

Imobilizari financiare 50,777     50,777 0 0 0 0 

TOTAL 6,857,181 509,564 18,109 7,348,636 4,331,172 272,810 1,930 4,602,052 
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Terenuri: Societatea a finalizat procedura de atribuire a terenului pe care se afla cladirea in care 

societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu HG 834/1991. La sfarsitul exercitiului 

financiar, terenul este inregistrat in activul societatii. Demersurile legale pentru majorarea 

corespunzatoare a capitalului social al societatii au fost suspendate pana la clarificarea situatiei 

juridice a terenului.         

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul de achizitie, cu exceptia cladirilor administrative 

care sunt inregistrate la  valoarea reevaluata iar evidenta mijloacelor fixe se conduce conform 

prevederilor Legii 15/1994, amortizarea inregistrandu-se in regim liniar.    

     

Constructii: Entitatea detine  imobilul aferent sediului social, centrala termica, instalatii electrice 

si termice aferente. Creșterile de valoare din categoria constructiilor sunt reprezentate de 

reabilitari realizate la instalațiile de preparare agent termic în cadrul centralei CT6.  

       

Intrarile de alte instalatii si mobilier reprezinta achiziția unor echipamente de calcul necesare 

desfășurării activității societății.         

In categoria investițiilor imobiliare sunt incluse  imobilele, proprietatea Urbana, care sunt 

utilizate în scopul obținerii veniturilor din chirii și investițiile realizate din surse proprii la imobilele 

deținute în concesiune, conform Politicii contabile a entității.   

In cadrul imobilizărilor corporale se urmăresc distinct investiţiile imobiliare.  

Astfel investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire - ori o parte a unei clădiri - 

sau ambele) deţinută (in proprietate sau concesiune/administrare) mai degrabă pentru a obţine 

venituri din chirii sau creșterea valorii capitalului pe termen lung  decât pentru:  

a) a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri 

administrative; sau          

b)  a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.   

In cazul părţilor componente ale unui imobil care este atat închiriat cat și utilizat pentru nevoi 

proprii/administrative încadrarea la „investiţii imobiliare” se realizeaza in conditiile in care o 

parte semnificativa (mai mult de 50%) este destinata obtinerii de venituri din chirii.    

      

Imobilizările corporale în curs sunt reprezentate de investițiile demarate la imobilul din str. 

Verzăriei nr. 14 si instalatii de gaz, energie termica la locuintele din concesiunea societatii, 

precum și de reabilitarea și modernizarea unor cazane și instalații aferente centralei termice CT6. 

Deasemenea in categoria imobilizarilor in curs sunt incluse si valoarea contractului pentru 

modernizarea site-ului si platforma online de plati       

         



SC URBANA SA 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2020 
 
 

11 
 

Imobilizarile financiare sunt constituite din:         

- 49.527 lei = garantii  aferente imobilelor concesionate,       

- 1.250 lei  = garantie depusa la SC Electrica Furnizare SA pentru furnizarea energiei electrice.  

 

Situatia creantelor si datoriilor  
   lei 

CREANTE 
Sold la sfarsitul 

exercitiului financiar 

   Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

0  1 = 2 + 3  2 3 

  

Total, din care: 846,368 
            

846,368  
                       -    

1.Avansuri acordate furnizorilor(ct.409) 0     

2. Clienti (ct.411) 1,115,308         1,115,308                         -    

3. Clienti facturi de intocmit (ct.418) 0                        -      

4.Ajustari pentru depreciere - clienti 
(ct.491) 

-442,744 -          442,744    

5. Impozit pe profit de recuperat (ct.441)                            -    

6. Subventii  304,068 
            

304,068  
  

7. TVA de recuperat (ct.4424) 0                          -    

8. Debitori diversi (ct.461) 34,203 
              

34,203  
                       -    

9. Ajustari pentru deprecierea creantelor-
debitori diversi (din ct. 461 si ct. 4458) 

-164,468 -          164,468                         -    

 

 

Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 “Clienţi incerţi sau în litigiu” sau în 

conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).  

În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. 

346,230 lei
- clienti diversi                               = 24,434 lei
- clienti din activitatea de furnizare energie 

termica
= 140,877 lei

- clienti chirii locuinte = 181,157 lei

- clienti incerti/in litigiu = 442,743 lei

386,829 lei
18,656 lei 
10,637 lei

- clienti incerți servicii diverse = 26,621 lei
- clienti incerti din chirii locuințe              =

Contul 411 Clienti, sold 1.135.441 lei,  are urmatoarea componenta:

- clienti din chirii spatii alta destinatie                 =

Clientii incerti/in litigiu   sunt evidentiati  pe urmatoarele categorii:

- clienti incerti din chirii spatii alta destinatie        =
- clienti incerti din taxe ANL                             =
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Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se pot înregistra ajustări 

pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. Pentru clienti neincasati cu o vechime 

mai mare de 90 de zile de la data scadentei si risc crescut de neincasare apreciat in functie de istoricul 

clientului creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate in contul 4118 „Clienti incerti sau in 

litigiu” si se vor constitui si ajustari pentru depreciere. 

 

Din totalul clientilor incerti chirii spatii alta destinatie, 33% reprezinta clienti in insolventa/procedura 

faliment (debite restante din 2010-2012) care se mentin in evidenta contabila pana la finalizarea 

procedurilor, 58% reprezinta clienti debitori din chirii terenuri aferente spatiilor comerciale vandute, 

pentru care sunt deschise actiuni in instanta, 9% reprezinta debite din chirii spatii comerciale.  

Suplimentar faţă de contractele de închiriere aferente spaţiilor comerciale, Urbana inregistreaza venituri 

din contracte de închiriere pentru terenul aferent spaţiilor comerciale vândute, teren rămas în 

proprietatea privată a municipiului Sibiu si aflat in concesiunea societatii, chirii calculate in baza HCL nr. 

417/2010. Debitele restante provin de la proprietarii spatiilor comerciale care refuza semnarea 

contractelor de inchiriere pentru terenurile aferente.    

DATORII  
Sold la sfarsitul 

exercitiului financiar 

  Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0  1 = 2 + 3 + 4  2 3 4 

  

Total, din care: 1,689,883 843,547 846,336 0 

furnizori (ct.401) 143,674 
            

143,674  
0 0 

furnizori de imobilizari (ct 404) 0 0     

furnizori-facturi de sosit (ct.408) 155,139 
            

155,139  
0 0 

clienti in avans (ct.419) 29 29     

datorii legate de personal (ct.421, 423, 
427, 428) 

110,215 
            

110,215  
0 0 

contributii CAS, CASS, impozit 79,139 
              

79,139  
0 0 

TVA neexigibila 20,898 
              

20,898  
0 0 

TVA de plata 24,389 
              

24,389  
    

impozit de profit de plata 26,488 
              

26,488  
    

alte impozite si taxe (ct.446, 447, 448) 29,693 
              

29,693  
0 0 

creditori diversi (ct.462, 473) 190,173 
            

190,173  
0 0 

garantii retinute chiriasilor (ct.167) 609,045 
              

63,709  
545,336 0 

decontari cu actionarii privind capitalul 301,000   301,000   
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Datoriile fata de furnizori au fost achitate la termenele scadente. 

Datoriile aferente cheltuielilor cu personalul, alte impozite, taxe si varsaminte, alte datorii si 
creante cu bugetul statului sunt aferente lunii decembrie 2020 si achitate in luna ianuarie 2021. 

Furnizori - facturi de sosit reprezinta cheltuieli cu energia si apa, aferente lunii decembrie 2020 
si facturate in luna ianuarie 2021.  

Soldul contului "Creditori diversi" 173.874 lei are urmatoarea componenta: 

- 1.065 lei, garantii retinute membrilor Consiliului de Administratie ; 

- 8.028 lei reprezentand redevente si chirii domeniul public, datorate Primăriei Municipiului 
Sibiu, achitata in ianuarie 2021. 
- 53.687 lei creditori diversi - rate locuinte, virate in ianuarie 2020 

- 39.163 Lei, sume datorate Primariei din taxa de salubrizare  locuinte 

- 69.486 Lei, sume datorate Agenției Naționale pentru Locuințe din recuperarea investiției ANL 

- 2.443 Lei, alti creditori 

 
Potrivit prevederilor legale, chiria pentru locuinţele pentru tineri (ANL) acopera: 

a)recuperarea investiţiei calculată din valoarea de înlocuire a construcţiei, în funcţie de durata 

normată stabilită potrivit prevederilor legale (40 ani) 

b)o cotă 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor 

locuinţelor, pentru administrarea, întreţinere şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile 

capitale; 

c)o cotă de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al 

administratorilor locuinţelor, care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani. 

Chiria lunara stabilita conform celor mentionate anterior, se pondereaza cu coeficienti in 

functie de rangul localitatii, anul receptiei locuintei si veniturile medii nete pe membru de 

familie rezultand chiria de plata.  

Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, se virează în contul Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe. La nivelul anului 2020 aceste sume au totalizat 346 mii lei. Soldul de 

69.486 lei, inregistrat la finalul anului a fost achitat pana la data bilantului.  

 

Prin contul 473 sunt inregistrate si garantiile facturate in baza contractelor de inchiriere 

locuinte. Garantiile incasate sunt evidentiate in contul 167. Soldul contului 473.1 reprezinta 

garantii neincasate. In bilant garantiile neincasate sunt prezentate prin ajustarea creantelor 

comerciale. 

  



SC URBANA SA 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2020 
 
 

14 
 

 

Venituri in avans 
 

In categoria veniturilor in avans sunt evidentiate transferurile de la bugetul local reprezentand 

subventii pentru active pentru bunurile din concesiunea societatii (414 mii lei) si subventii 

guvernamentale obtinute in cadrul programului de reinnoire a parcului auto (2,5 mii lei).  

Acestea se recunosc in bilant ca venit amanat potrivit reglementarilor contabile. Venitul amanat 

se reflectă în contul de profit și pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau 

la casarea ori cedarea activelor. In exercitiul financiar 2020 a fost transferata la venituri din 

subventii suma de 1.625 lei, concomitent cu inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea 

autoturismului achzitionat prin programul guvernamental de reiinoire a parcului auto.  

 

Provizioane si ajustari pentru deprecierea creantelor 
    lei 

     

Denumire 
Sold la inceputul 

exercitiului 
financiar 

Transferuri  Sold la sfarsitul 
exercitiului financiar 

in cont din cont 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 

Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor - clienţi 

337,789 168,286 63,331 442,744 

  Ajustări pentru deprecierea             
creanţelor - debitori diversi 

297,966   133,499 164,467 

Total 635,755 168,286 196,829 607,212 

    cheltuieli venituri   

 

Societatea a reluat la venituri ajustari in valoare de 63.331 lei, urmare a încasării unor clienți incerți. Au 

fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor, în sumă de 168.286 lei, reprezentând clienți 

incerți/litigiu . Ajustarile pentru depreciere constituite sunt incluse, din punct de vedere fiscal , in categoria 

cheltuielilor nedeductibile, urmand ca la reluarea la venituri (urmare a incasarii creantelor) sa fie tratate 

ca venituri neimpozabile.   

S-au constituit provizioane in suma de 39.878 lei, pentru acordarea indemnizatiilor variabile aferente 

anului 2020, pentru  administrator si directorului general, conform contractelor de mandat.    

  



SC URBANA SA 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2020 
 
 

15 
 

Participatii si surse de finantare 
Capitalul social este format din actiuni, unitatea fiind societate pe actiuni cu acţionar unic 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. In proiectul de fuziune prin absorbtie dintre SC Urbana SA si 

SC Energosib SRL, aprobat de AGA celor doua entitati, s-a calculat raportul de schimb prin 

raportarea valorii contabile a unei părţi sociale a societăţii absorbite la valoarea contabilă a unei 

acţiuni a societăţii absorbante la valoarea de 0,3221. Numărul de acţiuni emis de către Urbana , 

in urma procesului de fuziune,  este de 6.694 (= 20.781 parti sociale ale Energosib * 0,3221). Dupa 

fuziune, capitalul social al Urbana s-a majorat cu 16.735 lei (= 6.694 actiuni emise in urma 

fuziunii*2,5 lei valoare nominala/actiune).  

La 31.12.2020, capitalul social se prezinta astfel: 

Capital social subscris vărsat:   260.542,5 RON 

Numarul actiunilor:   104.217 actiuni 

Valoarea nominala a unei actiuni:          2,50 RON 

In contul 456 Decontari cu actionarii privind capitalul este înregistrată suma de 301.000 

lei, reprezentând valoarea terenului sediului societății, pentru care a fost obținut certificatul de 

atestare a dreptului de proprietate. Entitatea a demarat procedura de majorare a capitalului 

social în conformitate cu prevederile HG 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri 

deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, prin includerea în capitalul social a valorii 

terenului situat în Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 9, în suprafaţă de 1362 mp, înscris în CF nr. 121710 

Sibiu. Avand in vedere ca, in timpul inspectiei economico-financiare desfasurata in cursul anului 

2015, echipa de inspecție a consemnat in raportul de inspectie si in dispozitia de masuri că 

situația terenului aferent sediului societății, trecut în proprietatea societății în baza HG 834/1991, 

nu este clară, întrucât nu s-a cunoscut apartenența acestui teren la domeniul public sau privat al 

statului, societatea a suspendat procedura pana la clarificarea acestui aspect.  

In contul 1042 este inregistrata Prima de fuziune de 49.424 lei. 

La 31.12.2020, societatea nu deţine certificate de participare, obligaţiuni convertibile, 

valori mobiliare sau alte drepturi similare. 
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Rezerve si alte elemente de capital  

Elemente de capital 
Sold la 

01.01.2020 

Sold la 

31.12.2020 
Observatii 

Rezerve din reevaluare 541.792 529.544 Rezerve constituite ca urmare a reevaluarilor efectuate la cladirile 

administrative ale societatii, transferata in rezultatul reportat 

conform reglementarilor contabile. 

Rezultatul reportat reprezentând 

surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare (ct. 1175) 

434.471 
 

446.719 Pe masura amortizarii entitatea transfera in rezultatul reportat 

surplul realizat ca diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza 

valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe 

baza costului iniţial al activului.  

Rezerve legale 52.109 52.109 Rezerva constituita pana la nivelul de 20% din capitalul social 

conform prevederilor legale 

Alte rezerve 911.752 938.942 Suma constituita ca si sursa proprie de finantare, ca urmare a 

repartizarii rezultatelor din anii anteriori. Creșterea din anul 2020 

se datoreaza constituirii rezervei din profitul reinvestit pentru care 

s-au aplicat facilități fiscale conform art. 22 din Codul Fiscal si a 

repartizarii la rezerve ca surse proprii de finantare din profitul  

realizat 2020. 

Situatia imobilizarilor corporale reevaluate si prezentate in bilant la 

valoarea justa 

Corp Locatia Cost istoric 

Valoare justa 

conform 

reevaluare 

2014 

Amortizare  

 lunara 

Amortizarea 

lunara 

nedeductibila 
 

    lei lei lei lei 

B 
Saguna 9, parter dreapta, 

birouri + dependinte 
114.748 144.368 241 60 

C 
Saguna 9,etaj,cladire spate 

curte+parter 
209.387 639.344 1.402 1.053 

Total 324.135 783.712 1.643 1.113 

 

Transferul in rezultatul reportat, al surplusului din reevaluare, se face pe masura 

amortizarii elementelor de imobilizari. In cursul exerctiului financiar 2020 s-a transferat lunar in 



SC URBANA SA 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2020 
 
 

17 
 

rezultatul reportat suma de 1.113 lei, reprezentand diferenta dintre amortizarea calculată pe 

baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al 

activului. Totalul surplusului din reevaluare realizat este de 13.361 lei (=1.113*12). Diferenta 

dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate 

pe baza costului iniţial al activului este un element similar veniturilor care se impoziteaza la 

calculul impozitului pe profit, potrivit prevederilor fiscale.  

 

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, 

conducere si supraveghere  
SC Urbana SA este o societate pe acţiuni, subordonata Consiliului Local Sibiu, în calitate 

de actionar unic. 

Administrarea societății a fost asigurata, de Consiliul de Administratie format din 3 

membri neexecutivi.  

Societatea a inregistrat in anul 2020 un număr mediu de 23 salariaţi cu contract de muncă, 

la care se adauga un numar de 1 salariat cu contract de munca suspendat si contractul de mandat 

al directorului general.  Situatia salariatilor la 31.12.2020: 

- numar mediu aferent exercitiului incheiat, din care  23 

- numar mediu personal cu studii superioare 15 

- numar mediu personal cu studii medii 8 

 

 Cheltuielile cu salariile si indemnizatiile aferente exerciţiului financiar 2020 au fost de - 

1.540.512 lei (randul 23 din formularul ‘Contul de profit si pierdere’) , cheltuieli care includ: 

- cheltuieli cu salariile, in cuantum de 1.243.777 lei 

- contravaloarea tichetelor de masă și a tichetelor de vacanță acordate salariatilor, in 

valoare de 101.735 lei  
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- remunerația directorului general (indemnizatia fixa + indemnizatia variabila), in cuantum 

de 150.000 lei 

- indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie (45.000 lei) .  

Cheltuielile privind contributia unitatii la asigurarile si protectia sociala au fost de 58.529 

lei. La 31.12.2020, societatea nu inregistrează obligaţii contractuale de plată a pensiilor către 

membrii ai organelor de administraţie, conducere şi supraveghere. De asemenea, în cursul 

exerciţiului nu au fost acordate avansuri şi credite membrilor organelor de administraţie, 

conducere şi supraveghere. 

Cifra de afaceri si alte venituri din exploatare 
Cifra de afaceri realizata la 31.12.2020 este in suma de 5.009.247 lei. Structura si evolutia 

cifrei de afaceri este redata in tabelul urmator :            

lei 

Indicator 2018 2019 2020 

venituri din inchirieri spatii cu alta destinatie 1.570.287 1.916.280 1.843.672 

venituri din inchirieri locuințe (incepand cu 

01.08.2019) 

0 514.274 1.648.443 

venituri din inchirieri spatii proprii 93.225 110.388 107.644 

venituri din comision vanzare locuinte ANL 27.606 17.431 10.391 

venituri din activitati conexe (adeverinte, acte 

aditionale, vanzari Legea 112, etc) 

49.221 48.301 31.483 

venituri din activitati de producere, distributie 

si furnizare energie termica 

811.806 740.178 764.148 

 

Venituri din activitati conexe furnizarii energiei 

termice (o data la 4 ani) 

 200.232  

venituri din subventii de exploatare aferente 

cifrei de afaceri (pt energie termica) 

393.486 386.742 407.852 

alte venituri conexe energiei termice 679 720 720 

venituri din subventii de exploatare aferente 

cifrei de afaceri (din închirierea locuințelor) 

0 76.395 194.894 

Total Cifra de Afaceri 2.946.310 4.010.941 5.009.247 
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Inchirierea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta reprezinta 37% din cifra de 

afaceri a entitatii. 

 Incepand cu 01.08.2019, in baza HCL 253/2019, Urbana SA a preluat obiectul de activitate 

si personalul Serviciului Public pentru Administrarea fondului locativ al Municipiului Sibiu.   

Administrarea, gestionarea și exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau 

administrarea Municipiului Sibiu în condițiile stabilite prin actul aditional nr. 47/23.09.2019 la 

contractul de concesiune nr. 2/2000, aprobat prin HCL nr. 312/2019 a generat venituri de 33% 

din cifra de afaceri.  

Urbana SA desfasoara, incepand cu 01.10.2015 si activitatile de producere, distributie si 

furnizare a energiei termice in sistem centralizat, care au reprezentat la nivelul anului 2020 

(inclusiv cu subventiile de pret aferente)  23% din cifra de afaceri.  

Conform  OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia 

termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate autorităţile administraţiei publice locale 

asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a diferenţei dintre preţul de 

producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei aprobat de 

autoritatile competente (ANRE) şi preţul local de facturare la populatie aprobat prin HCL (HCL 

39/2020, HCL 261/2020). În anul 2020, societatea a inregistrat subvenții pentru activitatea de 

furnizare energie termica în sumă de 407.852 lei. 

 

01.01.2020 01.07.2020

Pretul local total (de productie, distributie si furnizare) a energiei termice destinata consumatorilor casnici (lei/Gcal,

exclusiv  TVA), din care:
370.55 359.01

Pretul de producere pentru energia termica destinata consumatorilor casnici (lei/Gcal, exclusiv TVA) – Decizie ANRE  223.57 212.03

Tariful local pentru distributia si furnizarea energiei termice, lei/Gcal, exclusiv TVA 146.98 146.98

Pretul local al energiei termice facturate populatiei (lei/Gcal, exclusiv TVA) 222.97 211.43

Subventia unitara, ce se acorda de la bugetul local (lei/Gcal, exclusiv TVA) pentru energia termica furnizata populatiei 147.58 147.58

Pretul local total (de productie, distributie si furnizare) a energiei termice destinata consumatorilor non casnici (lei/Gcal,

exclusiv  TVA), din care:
437.79 359.01

Pretul de producere pentru energia termica destinata consumatorilor non casnici (lei/Gcal, exclusiv TVA) – Decizie ANRE  290.81 212.03

Tariful local pentru distributia si furnizarea energiei termice, lei/Gcal, exclusiv TVA 146.98 146.98

HCL39/2020 HCL 261/2020
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În categoria subvențiilor de exploatare sunt incluse și sumele alocate de la bugetul local 

pentru acoperirea diferenţei dintre chiria nominală a locuinţei și cea platită de beneficiarul 

repartiției de locuință socială. Pentru anul 2020 aceste sume au fost de 195 mii lei, respectiv 4% 

din total venituri.  

Diferența dintre chiria nominală a locuinței sociale, calculată conform prevederilor legale 

și cea platită de beneficiarul repartiției locuinței sociale, stabilită în contractul de închiriere este 

subvenționată de la bugetul local, în condițiile Legii nr.114/1996 Legea locuinței. Persoanele cu 

handicap beneficiază de scutirea de la plata chiriei pentru locuinţele din fondul locativ al 

Municipiului Sibiu şi care sunt în folosinţa acestor persoane în condițiile stabilite prin Legea 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  
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Principalii indicatori economico-financiari 

 

 

 

 

Datorii curente 843,547

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii 1.5- 2;

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate 

Active curente - Stocuri
=

1,800,663
= 2.13

1. Indicatori de lichiditate: 

a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)
=

1,808,002
= 2.14

Datorii curente 843,547

2. Indicatori de risc: 

a) Indicatorul gradului de indatorare 

Datorii totale
=

1,689,883
= 0.371

Active totale 4,554,586

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - nu e cazul
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939,336

5,009,247        

72,712

5,009,247Cifra de Afaceri

c) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri
=

5,009,247
1.10

Total active 4,554,586
=

'- durata medie de plata a furnizorilor este  de 5 zile 

b) Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea 

valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Active imobilizate 2,746,584

Cifra de afaceri
=

5,009,247
= 1.82

- durata medie de incasare de 68 zile in usoara crestere fata de exercitiul financiar precedent (61 zile).

 Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la 

furnizorii sai. 

Sold mediu furnizori
X 365 = X 365 = 5

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: 

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti 
- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti
X 365 = X 365 = 68

 Cifra de afaceri
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Rezultatul fiscal 
Dupa reconcilierea rezultatului contabil cu cel fiscal rezulta un impozit pe profit aferent 

exercitiului financiar 2020 de 61.791 lei. Principalele elemente fiscale la 31.12.2020 sunt:  

Elemente similare veniturilor (diferenta amortizare din reevaluare imobile): 13.360 lei. 

Venituri neimpozabile rezultate din anularea ajustarilor de depreciere nedeductibile 

(195.432 lei) si a provizioanelor aferente contractelor de mandat (39.878 lei ).   

Cheltuieli nedeductibile fiscal: 422.503 lei, din care ajustari de depreciere de 177.738 lei, 

provizioane pentru indemnizațiile variabile ale conducerii societății în sumă de 39.878 lei, 

pierderi din creante -debitori insovabili 133.499 lei. 

Au fost aplicate facilități fiscale pentru profitul reinvestit pentru suma de 5.663 lei, care a 

fost înregistrată ca rezerve, conform prevederilor art. 22 din Codul Fiscal. 

 

 

 

 

259,771

2,469,599

259,771

5,009,247
5%

Cifra de afaceri

11%
Capital angajat

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, 

suma luata in calcul reprezentand active totale minus datorii curente. 

b) Marja bruta din vanzari 

Profitul brut din vanzari
X 100 = X 100 =

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
X

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: 

100 = X 100 =
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Repartizarea profitului   
Propunem repartizarea profitului net obținut în anul 2020 pe următoarele 
destinații: 
   

  
  

  
 lei 

DESTINATIA PROFITULUI SUMA 
  

PROFIT BRUT : 259,771 

impozit pe profit 61,791.00 

PROFIT DE REPARTIZAT: 197,980.00 

rezerva legala 0.00 

    

rezerva reprezentand facilitati fiscale din profit 
reinvestit 

5,663 

Profit ramas de repartizat  192,317 

dividende (min. 50%) 96,159 

surse proprii de finantare 96,158 

Informatii referitoare la elementele inregistrate in conturi 

extrabilantiere 
La data de 31.12.2020 in evidenta extrabilantiera a societatii sunt inregistrate bunurile 

primite in concesiune de la Primaria Municipiului Sibiu, astfel : 

 

Valoare -lei

Ctr.concesiune nr.2/2000

1 Locuinte si dependinte in concesiune 135,840,951       

2 Terenuri locuinte in concesiune 7,477,426            

3 Mijloace de transport in concesiune 45,049                 

SUB TOTAL FOND LOCATIV 143,363,427       

4 Spatii alta destinatie 5,041,547            

5 Terenuri aferente spatii alta destinatie 2,382,728            

SUB TOTAL SPATII ALTA DESTINATIE+TEREN 7,424,275            

Ctr.concesiune nr.55/26.01.2012

6 Teren Miraslau 41 - dom public 209,236               

Ctr. De delegare 1/2017

7 Retele termoficare -dom public 1,557,986            

TOTAL 152,554,925       
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De asemenea, in contul 802.1 sunt evidentiate giruri si garantii primite sub forma 

scrisorilor de garantie bancara sau depozite colaterale deschise de chiriasi la dispozitia societatii, 

in cuantum de 130 mii lei.  

Tranzactii incheiate de entitate cu partile afiliate     
In cursul anului 2020 entitatea a avut relatii cu urmatoarele entitati afiliate: 

-Primaria Municipiului Sibiu, in calitate de creditor: pentru activitatile concesionate aferente 

contractului de concesiune 2/2000, Urbana a datorat in 2020 redevente in valoare de 36.192 lei. 

Pentru activitatea de furnizare a energiei termice in baza contractului de delegare nr. 1/2017, 

Urbana a datorat redevente in sumă de 148.354 lei. Impozitele si taxele locale aferente 2020 au 

insumat  100 mii lei, la care se adauga taxa de salubrizare colectata de Urbana de la chiriasi si 

virata Primariei Municpiului Sibiu in suma de 386 mii lei.  

- Primaria Municipiului Sibiu, in calitate de debitor: Urbana inregistreaza in sold subventie 

pentru acoperirea diferentei de pret pentru energia termica livrata populatiei in suma de 269.476 

lei, din care aferenta lunii decembrie 2020 72.117 lei, incasata pana la data bilantului. 

Deasemenea, Urbana inregistreaza in sold subventie pentru locuințe în sumă de 31.115 lei, 

pentru care va fi depusa situatia de plata in mai 2021. 

- SC Apa Canal SA: in calitate de furnizor de apa pentru consum propriu si apa refacturata 

beneficiarilor, totalul facturilor primite in anul 2020 insumand 242 mii lei inclusiv TVA. 

- SC Piete SA in calitate de executant lucrari de reparatii la imobile, totalul facturilor primite 

in anul 2020 insumand 154 mii lei inclusiv TVA. 

Litigii si alte dispute 
Situația litigiilor actualizată la data prezentelor situații financiare arată că SC URBANA SA 

are calitatea de reclamant, respectiv pârât intr-un număr de 74 de dosare aflate pe rolul 

instanțelor judecătorești. Litigiile au ca obiect revendicari de imobile care initial au fost 

vandute de societate ca institutie specializata, pretentii materiale ca urmare a desfiintarii 

contractelor de vanzare-cumparare si restituirea imobilelor fostilor proprietari, pretentii 

indreptate impotriva entitatilor care inregistreaza debite restante fata de societate, alte tipuri de 



SC URBANA SA 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2020 
 
 

26 
 

litigii (partaj, sistare indiviziune, nulitate acte, rectificari CF, beneficiu contract inchiriere, etc). 

Pentru debitele restante solicitate in instanta, entitatea a constituit ajustari de depreciere. 

Conducerea societatii considera ca celelalte categorii de litigii (revendicari, partaj, etc.) nu vor 

avea un efect negativ semnificativ asupra rezultatelor economice si pozitiei financiare a societatii.  

Alte informatii 
La 31.12.2020, societatea nu are in derulare contracte de leasing financiar sau 

operational.  

Conform reglementarilor legale si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, situatiile 

financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar prin auditorul financiar – Ana Tarnovean, 

membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. Onorariul perceput pentru auditarea 

situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 este de 23.000 lei. 

           

Director General,      Director economic,  

Mircea Ovidiu       Chialda Daniela
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1. Consideraţii generale asupra administrării societăţii  
 

Societatea comercială pe acţiuni "URBANA" S.A. Sibiu a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 

82 din 01.07.1998, ca urmare a reorganizării R.A.G.C.L. Sibiu în baza O.U.G. nr. 30/1997. 

Sediul societăţii se află  în Sibiu, Str. Andrei Şaguna Nr. 9, este înregistrată la registrul 

Comerțului sub nr. J32/1026/1998, având cod unic de înregistrare fiscală RO 2684932. 

Activitatea societăţii Urbana S.A. Sibiu este concesionată de către Consiliul Local al 

Municipiului Sibiu, prin contractul de concesiune nr. 2/04.07.2000 cu completările şi 

modificările ulterioare pe o perioadă de 25 de ani.  

Activităţile concesionate societăţii Urbana SA sunt: 

• administrarea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta din fondul 

locativ de stat; 

• administrarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decât aceea de 

locuinta; 

• administrarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decât aceea de 

locuinta vândute; 

• administrarea, gestionarea, inventarierea, evidența, întreținerea, repararea 

și exploatarea eficientă a  fondului locativ aflat în proprietatea sau 

administrarea Municipiului Sibiu cu destinația de locuințe, dependințe, 

garaje și terenuri, centrale termice și instalații aferente;  

•  încheierea, executarea și urmarirea contractelor de închiriere. De asemenea 

este mandatat pentru somarea și chemarea în judecată a locatarilor rău 

platnici, rezilierea, dacă este cazul, a contractelor de închiriere, recuperarea 

creanțelor neîncasate și evacuarea chiriașilor, precum și a oricăror acte și 

proceduri referitoare la executarea contractelor de închiriere și a 

sancțiunilor prevăzute de lege în caz de neexecutare; 

• evaluarea si vânzarea locuintelor fond de stat in baza legilor speciale. 



3 

 

Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă închirierea şi subînchirierea 

bunurilor imobiliare proprii şi închiriate (COD CAEN 6820). 

Urmare a finalizarii procesului de fuziune prin absorbtie , incepand cu 01.11.2015, 

entitatea desfasoara si activitatatile de producere, distributie si furnizare energie termica 

(cod CAEN 3530).  

Pentru aceste activitatii, entitatea detine urmatoarele licente : 

Licenta nr. 1850/26.11.2015 emisa de ANRE pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de 

producere a energiei electrice si termice ; 

Licenta nr. 2022/25.05.2017 emisa de ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare 

centralizata cu energie termica. 

Incepand cu 01.08.2019, in baza HCL 253/2019, Urbana SA a preluat  obiectul de 

activitate si personalul Serviciului Public pentru Administrarea fondului locativ al 

Municipiului Sibiu.   

Administrarea, gestionarea și exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea sau 

administrarea Municipiului Sibiu se realizeaza de către SC URBANA SA în condițiile stabilite 

prin actul aditional nr. 47/23.09.2019 la contractul de concesiune nr. 2/2000, aprobat prin 

HCL nr. 312/2019.  

 

În anul 2020, conducerea societăţii a fost asigurată conform actului constitutiv de: 

• Adunarea Generală a Acționarilor, formată din cei 23 de consilieri locali 

• Consiliul de Administrație, cu următoarea componenţă:  

o AMARIEI LIVIU – Preşedintele Consiliului de administrație, 

membru neexecutiv al Consiliului de administrație 

o SUDITU GHEORGHE- Administrator, membru neexecutiv al 

Consiliului de administrație  

o Vizantie Lucian Dumitru - Administrator, membru neexecutiv al 

Consiliului de administrație. 

 Componenta Consiliului de Administratie s-a aprobat prin Hotărârea Adunării 

Generale a Acționarilor nr. 10/29.11.2018 prin care s-au reinnoit mandatele membrilor 
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Consiliului de Administratie al societatii Urbana SA: dl.Amariei Liviu, dl.Suditu Gheorghe, dl. 

Vizantie Lucian Dumitru pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2019.  

Consiliul de Administratie al societatii a delegat conducerea operativa  către Dl. 

Mircea Ovidiu, director general numit prin Hotararea CA nr. 6/03.02.2017 pentru o perioada 

de 4 ani, respectiv 08.02.2017-08.02.2021. Prin Hotararea CA nr.2/28.01.2021 dl. Mircea 

Ovidiu a fost numit ca director general, pentru un nou mandat de 4 ani, respectiv 09.02.2021-

08.02.2025.  

Directorul economic al societatii in perioada raportata a fost d-na Chialda Daniela.  

Cadrul legal în care societatea și-a desfășurat activitatea este dat de legislaţia aplicabilă 

societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică, cuprinzând dar fără a se 

limita la: 

➢ Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

➢ O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată; 

➢ Legea 82/1991 a contabilității; 

➢ OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 

➢ OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie; 

➢ Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006; 

➢  Hotărâri ale Consiliului Local Sibiu. 

 

În anul 2020, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedinţelor ordinare, 

prezenţa administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 23 decizii ale 

Consiliului de Administrație.  

Prin Decizia CA 6/12.04.2019 s-a aprobat Planul de Administrare si de Management 

al SC Urbana SA pentru perioada 2019-2021, inclusiv indicatorii de performanta financiari si 

nefinanciari rezultati din planul de administrare, ca principal instrument de lucru al 

administratorilor si directorului pentru perioada mandatului.  
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Prin activitatea sa, Consiliul de Administratie a urmarit impreuna cu conducerea 

executiva realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare 2019-2021: 

✓ Orientarea catre client 

✓ Desfasurarea activitatii societatii in conditii de eficienta economica 

✓ Modernizarea si imbunatatirea serviciilor prestate 

✓ Promovarea competentei profesionale 

✓ Asigurarea continuității prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, 

cantitativ și calitativ, în condițiile legii si ale contractului de delegare. 

✓ Buna guvernanta corporativa.  

În exercitiul financiar 2020, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu 

directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate 

controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa. 

Auditarea activităţii economico-financiare este asigurată de auditorul financiar – Ana 

Tirnovean, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

 

2. Rezultatele economico-financiare 
 

Desi conditiile de piata si mediul economic local au fost si continua sa fie pline de 

provocari in contextul pandemic actual, Urbana a reusit sa-si mentina o pozitie financiara 

solida si sa inregistreze o performanta buna in 2020: 

- Profit brut: 198 mii lei 

- Fluxuri de trezorerire din activitatea de exploatare: 698 mii lei 

Principalii indicatori financiari se incadreaza in prevederile Bugetului de Venituri si 

Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020. 

Rezultatele activităţii desfăşurate pe durata exerciţiului financiar au fost realizate cu 

un număr mediu de 23 salariaţi cu contract de muncă, la care se adauga un numar de 1 

salariat cu contract de munca suspendat si contractul de mandat al directorului general.  

Bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut pentru anul 2020 a fost realizat aşa cum 

rezultă din prezentul raport, iar într-o formă sintetică, din situaţia prezentată mai jos (mii lei):  
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INDICATORI 
Nr. 
rand 

BVC 
2020  

Realizat 
2020 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 5051 5105 

Venituri din exploatare 2 5051 5105 

a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 692 606 

b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 0 0 

Venituri financiare 5 0 0 

    

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 4954 4845 

Cheltuieli din exploatare, din care: 7 4954 4845 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 2141 2141 

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 610 659 

Cheltuieli cu personalul, din care: 10 1829 1599 

C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13) 11 1589 1363 

C1. cheltuieli cu salariile 12 1417 1235 

C2. bonusuri 13 172 127 

C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 14   

ch. cu plati compensatorii  15   

C4. cheltuieli aferente contractului de mandat  16 203 203 

C5. ch. cu contributiile datorate de angajator 17 37 33 

Alte cheltuieli de exploatare 18 374 446 

Cheltuieli financiare 19 0 0 

    

REZULTATUL BRUT (profit) 20 97 260 

IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 22 62 

PROFIT NET 22 75 198 

 

Nota: In categoria cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt incluse si cheltuieli cu redevente si 

contributia ANL reprezentand recuperare investitie, preluate din cont 612 (530 mii lei). Acestea sunt evidentiate 

in Formularul 20 Cont Profit si Pierdere la rd. 32.  

Veniturile totale inregistrate la 31.12.2020 in suma  de 5.104.517 lei au fost realizate 

in procent de 101% fata de prevederi .  

Cifra de afaceri neta este de 5.009.247 lei în creștere cu 25% fata de exercitiul 

financiar precedent, urmare a preluarii activitatii de inchiriere a fondului locativ din 

proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu, incepand cu 01.08.2019.  
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Veniturile înregistrate până la încheierea exerciţiului financiar au fost generate din 

desfăşurarea următoarelor activităţi: 

a) Administrarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din fondul locativ 

al municipiului Sibiu, în baza contractului de concesiune nr. 2/2000, venituri de 

1.843.672 lei, reprezentand 37% din Cifra de Afaceri. Din totalul de 91 spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în concesiunea Urbana, la 31.12.2020: 

▪ 65 spaţii închiriate care generează lunar venituri din chirii şi care se indexează 

semestrial cu Indicele Preţurilor de Consum; 

▪ 8 spaţii fără chiriaşi revendicate de foştii proprietari în temeiul Legii nr. 10/2001 

sau în baza altor legi şi care nu se pot reînchiria, deci rămân inactive; 

▪ 2 spatii improprii pentru inchiriere (stare avansata de degradare/necesita 

reglementare juridica);  

▪ 1 spaţiu predat prin H.C.L. în folosinţă gratuită Inspectoratului Judeţean de Poliţie; 

▪ 4 spaţii implicate în procese pe rol; 

▪ 11 spaţii fără chiriaşi; 

 Suplimentar faţă de contractele de închiriere aferente spaţiilor comerciale, Urbana 

inregistreaza venituri din contracte de închiriere pentru terenul aferent spaţiilor comerciale 

vândute, teren rămas în proprietatea privată a municipiului Sibiu.  Terenul se poate vinde 

numai la cererea chiriașului și ulterior intabulării spațiului de către proprietarul acestuia, 

astfel încât să rezulte cota de teren aferentă. 

a) Activitatea de administrare a  fondului locativ aflat în proprietatea sau administrarea 

Municipiului Sibiu cu destinația de locuințe, preluata incepand cu 01.08.2019, a generat 

venituri din chirii de 1.648.443 lei si venituri din subventii pentru acoperirea chiriei 

nominale in cazul locuintelor sociale de 194.394 lei,  reprezentand 37 % din cifra de 

afaceri.  

b) Activitatile conexe contractului de concesiune 2/2000 (venituri de 42 mii lei) includ 

contracte de vânzare - cumpărare întocmite în baza legilor 112/1995 și 85/1992, precum 

și acte adiționale și adeverințe necesare cumpărătorilor pentru reglementarea înscrierilor 
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în Cartea Funciară. Deasemenea, în această categorie de venituri este inclus și comisionul 

de 1% din prețul de vânzare a locuințelor ANL. 

c) Inchirierea de spaţii proprii în incinta sediului social al societăţii, A. Saguna nr. 9 a generat 

venituri de 108 mii lei, reprezentand 2% din cifra de afaceri.  

 

d)   Activitatile de producere, distributie si furnizare energie termica desfasurate in urma 

procesului de fuziune au generat, in perioada 01.01.2020-31.12.2020, venituri din 

furnizare energie termica de 764.148 lei si venituri din subventii aferente cifrei de afaceri  

de 407.852 lei, reprezentand 23% din cifra de afaceri.  Centrala termică (situata la punctul 

de lucru din Sibiu, Str. Miraslau nr 41) alimentează cu căldură și apă caldă menajeră un 

numar de aproximativ 710 de apartamente si 14 spatii comerciale din Sibiu, cartier 

Hipodrom (Mihai Viteazu, Aleea Biruinței, Aleea Buia, Mirăslău). 

e) Alte surse de venituri realizate din servicii conexe celor de bază au generat venituri de 96 

mii lei, reprezentand penalitati si alte venituri din exploatare, care nu se includ in cifra de 

afaceri.   

 

 

 

 

37%
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1%

15%

8%
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Structura cifrei de afaceri 2020

venituri din inchirieri spatii cu alta destinatie

venituri din inchirieri locuințe

venituri din inchirieri spatii proprii

venituri din activitati conexe (adeverinte,
acte aditionale, vanzari Legea 112, etc)

venituri din activitati de producere,
distributie si furnizare energie termica

venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri (pt energie termica)

venituri din subventii de exploatare aferente 
cifrei de afaceri (din închirierea locuințelor)
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Structura cifrei de afaceri la 31.12.2020 

Cheltuielile totale înregistrate la 31.12.2020 in cuantum de 4.844.746 lei, au fost 

realizate in procent de 98% fata de prevederi in urmatoarea structura: 

- Cheltuieli cu energia si apa aferenta activitatii centralei termice: 24 % din total 

cheltuieli, in scadere fata de exercitiul financiar precedent 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 19 % din total cheltuieli 

- Cheltuieli cu redeventa si contributia ANL privind recuperarea investitiei: 11% din 

total cheltuieli 

- Cheltuieli cu personalul: 33% din total cheltuieli 

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale: 3% din total cheltuieli 

- Alte cheltuieli de exploatare: 9% din total cheltuieli, in cadrul acestor cheltuieli 

fiind incluse si ajustarile pentru depreciere creante neincasate.  

Pentru exercitiul financiar 2020 Urbana a inregistrat un profit brut 259.771 lei si un 

profit net in cuantum de 197.980 lei .  

 

3. Situaţiile financiare anuale 
 

Pentru exercitiul financiar 2020, societatea a întocmit situațiile financiare în 

conformitate cu Ordinul nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.  

Urbana se incadreaza in categoria  entitatilor de interes public: 

“societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat”, 

definita de reglementarile mentionate.  Pentru entitatile de interes public situaţiile financiare 

anuale cuprind: 

- bilanţ; 

- cont de profit şi pierdere; 

- situaţia modificărilor capitalului propriu; 

- situaţia fluxurilor de trezorerie; 

- notele explicative la situaţiile financiare anuale. 
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Bilanţul contabil a fost întocmit pe baza balanţei de verificare în care au fost 

înregistrate toate documentele, legal întocmite, privind operaţiunile economico-financiare 

referitoare la perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, cu respectarea obligaţiilor prevăzute 

de lege privind organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii, a principiilor 

contabilităţii (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei 

exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării) şi cu respectarea 

prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările ulterioare şi a regulilor şi 

metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.  

 

Activele, datoriile si pozitia financiara a societatii la 31.12.2020  

Activele, datoriile si pozitia financiara a societatii la 31.12.2020 sunt redate in cele ce 

urmeaza: 

 
   

Indicatori (lei) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Active Imobilizate  1.855.088 2.526.009 2.746.584 

Active Circulante 1.146.591 1.067.437 1.808.003 

Cheltuieli in avans 37.427 69.897 61.452 

Total Activ 3.039.106 3.663.343 4.616.039 

Datorii pe termen scurt 594.788 682.256 843.547 

Datorii pe termen lung 138.017 342.864 846.336 

Provizioane 28.252 39.878 39.878 

Venituri inregistrate in avans 0 4.198 416.680 

Capital subscris varsat 260.543 260.543 260.543 

Capital subscris si nevarsat 301.000 301.000  

Prime de capital 49.424 49.424 49.424 

Rezerve din reevaluare  601.630 541.792 529.544 

Rezerve  743.714 963.861 991.051 

Rezultat reportat 264.403 381.577 446.719 

Profitul exercitiului financiar 57.335 316.098 197.980 

Repartizarea profitului 0 (220.148) (5.663) 

Capitaluri proprii 2.278.049 2.594.147 2.469.598 

Total Pasiv 3.039.106 3.663.343 4.616.039 

Activ net contabil 2.278.049 2.594.147 2.469.598 
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  Activele imobilizate au înregistrat o evolutie favorabila, evoluție determinata de 

investitiile efectuate de entitate la bunurile proprii si la bunurile detinute în concesiune. 

Capitalurile proprii inregistreaza o scadere cu 5% comparativ cu 31.12.2019, urmare 

a retratarii contabile a capitalului subscris si nevarsat reprezentand teren aferent sediului 

social, in valoare de 301.000 mii lei: 

In anul 2014 SC URBANA SA  a demarat procedura de majorare a capitalului social cu valoarea 

terenului aferent sediului social, situat in Sibiu, Str. Andrei Saguna nr. 9, în suprafaţă de 1362 

mp, înscris în CF nr. 121710 Sibiu , in baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenului (seria SB 0045) si in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 

834/1991: 

„3)Valoarea terenurilor evaluate potrivit alin. (1), actualizată cu indicele de inflaţie până la 

data evaluării, se include, potrivit legii, în patrimoniul societăţilor comerciale, iar capitalul 

social al acestora se majorează conform dispoziţiilor art. 113 lit. f) şi art. 210 din Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

In evidenta contabila operatiunea s-a inregistrat in contul 1011 “Capitalul social subscris si 

nevarsat”, conform reglementarilor contabile (Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate).  

Prin raportul inspectiei economico- financiare, derulate la SC URBANA SA in anul 2015, s-a 

contestat modul de obtinere a certificatului de atestare a dreptului de proprietate de catre 

URBANA SA si s-a dispus clarificarea situatiei juridice a terenului, in sensul stabilirii tipului de 

proprietate a terenului (domeniul public sau privat al Statului Roman).  Din acest motiv 

societatea a suspendat procedura de majorare a capitalului social pana la clarificarea situatiei 

juridice a terenului. La data bilantului exista o actiune in instanta prin care Urbana contesta 

partial dispozitia de masuri 119/15.05.2015 emisa de ANAF, in urma inspectiei economico-

financiare mentionate anterior. 

Astfel pana la reglementarea situatiei juridice, terenul va fi evidentiat in contul 456 "Decontări 

cu acţionarii/asociaţii privind capitalul".   

Daca eliminam influenta modificarii tratamentului contabil al activului-teren, pentru 

a asigura comparabilitatea in timp a pozitiei financiare, observam o crestere a capitalurilor 

proprii care indica faptul ca societatea reuseste sa-si consolideze capacitatea de 

autofinantare si autonomia financiara.  

In contul prime de capital este inregistrata prima de fuziune de 49.424 lei. 

https://www.sintact.ro/#/dokument/16777636?cm=DOCUMENT
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Rezervele inregistreaza crestere cu suma de 27 mii lei reprezentand facilități fiscale 

pentru profitul reinvestit conform prevederilor art. 22 din Codul Fiscal si rezerve constituite 

din profitul exercitiului financiar anterior ca surse proprii de finantare.  

Datoriile curente (< I an) desi inregistreaza cresteri de la o pe perioada la alta, acestea 

provin din activitatea curenta, la finele exercitiului nu se înregistreaza plati restante. Facturile 

aflate în sold au fost achitate conform scadenţelor.  

Datoriile necurente (>l an) au crescut semnificativ  ca urmare a constituirii de garantii 

de bună execuție în cuantumul a 3 chirii lunare pentru locuintele din fondul locativ închiriate, 

in conformitate cu prevederile contractelor de inchiriere. 

Suplimentar fata de anul anterior, in categoria datoriilor pe termen lung este 

evidentiata si valoarea terenului aferent  sediului societatii (301.000 lei) care se regaseste in 

contul 456 Decontari cu actionarii privind capitalul (anterior fiind contabilizata in contul 1012 

Capital subscris si nevarsat.) 

In anul 2020 entitatea nu a avut angajate credite.  

Performanța financiara   

Evoluția performanței financiare a societății este redată în cele ce urmează:  

Denumire indicator 2017 2018 

 
    2019 

 
2020 

Cifra de afaceri netă 2.473.326  2.946.310 4.010.941 5.009.247 

Venituri din exploatare – Total 2.555.007 3.031.770 4.104.918 5.104.512 

Cheltuieli de exploatare - Total 2.503.534 2.918.409 3.754.223 4.844.746 

Rezultatul din exploatare - Profit 51.473 113.361 
 

350.695 
 

 
259.766 

Venituri financiare – Total 241 164 60 5 

Cheltuieli financiare – Total         1.867  5.493 1.495  

Rezultatul financiar         (1.626) (5.329) (1.435) 5 

Venituri totale 2.555.248 3.031.934 4.104.978 5.104.517 

Cheltuieli totale 2.505.401  2.923.902 3.755.718 4.844.746 

Rezultatul brut - Profit 49.847 108.032 349.260 259.771 

Impozit pe profit 23.206 50.697 33.162 61.791 

Rezultatul net al exerciţiului 
financiar 

26.641 
 

57.335 
 

 
316.098 

 
197.980 

Profitul net al exerciţiului financiar 2020 este de 197.980 lei.  
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Cifra de afaceri si veniturile totale înregistrate în anul 2020 a crescut cu 25% faţă de 

anul 2019, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 30% fata de exercitiul financiar 

precedent.  

Raportat la anul 2017, cifra de afaceri a societatii s-a dublat, influentata fiind de 

cresterea gradului de ocupare a spatiilor si de preluarea, incepand cu 01.08.2019, a activitatii 

de administrare a fondului locativ al Muncipiului Sibiu. 

 

Pentru exercitiul financiar 2020 dupa reconcilierea rezultatului contabil cu cel fiscal a 

rezultat un impozit pe profit de 61.791 lei.   
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venituri din inchirieri spatii cu alta destinatie

venituri din inchirieri locuințe (inclusiv subventii)

venituri din activitati de producere, distributie si furnizare energie termica
 (inclusiv subventii)
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4. Performanta operationala pe activitati 
 

       Anul 2020  a fost marcat de urmatoarele rezultate operationale:  

La nivelul intregii societati i 

✓ Desi contextul economic a fost instabil si cu numeroase provocari, activitatea societatii  

s-a desfasurat in conditii de eficienta economica conform obiectivelor asumate, fiind 

asigurate fluxurile de numerar pentru activitatile curente si de investitii. 

✓ Urbana a demarat procesul de digitalizare atat a serviciilor oferite de societate cât și a 

procedurilor și proceselor interne.  La nivelul anului 2020 s-au introdus noi modalitati de 

plata pentru clienti (colectarea facturilor prin activarea șabloanelor manuale pe 

echipamentele/automatele BCR  și Internet banking). Prin modernizarea site-ului 

societatii, acesta a devenit un mijloc eficient de comunicare cu clientii, oferind pe langa 

un continut informational adecvat, acces la formularele necesare pentru serviciile 

prestate si posibilitatea clientilor de a-si plati online facturile, printr-un cont special creat.  

Cheltuielile de capital alocate digitalizarii (echipamente, modernizare site, platforma de 

plati online) au fost de 30 mii lei.  

✓ In contextul Pandemiei Covid – 19, la nivelul societatii se continua implementarea 

masurilor pentru protejarea sanatatii si securitatii anagajatilor si asigurarea continuitatii 

activitatii.  

 

Activitatea de administrare a spatiilor cu alta destinatie  

✓ Asigurarea unei profitabilitați de 16 % din activitatea de administrare a spatiilor 

imobilelor concesionate si activitatile conexe. 

 

✓ Mentinerea gradului de ocupare a spațiilor 

Urmare a instituirii, la nivel national, a starii de urgenta/alerta  pentru evitarea raspandirii 

virusului Covid19 si a masurilor subsecvente luate de autoritati care au vizat actiuni in 

planul sanatatii publice, concomitent cu limitarea sau intreruperea activitatilor 

socioeconomice, chiriasi afectati de aceste masuri  au invocat clauza de forta majora din 
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contractile de inchiriere solicitand suspendarea contractului pe aceasta perioada sau 

renegocierea chiriei.  

Raportat la contractele de inchiriere in derulare si la domeniile de activitate, se disting 

urmatoarele categorii de chiriasi: 

➢ Societati care au fost direct afectate de catre masurile dispuse de autoritati 

(restaurante, cafenele sau alte localuri publice) 

➢ Societati care au fost afectate indirect, prin restrangerea activitatii si reducerea 

vanzarilor/incasarilor sau veniturilor.  

Prin Decizia CA 06/02.04.2020, Consiliul de Administratie al societatii a mandatat 

conducerea executiva pentru renegocierea contractelor in derulare pana la finele anului 

2020, in functie de particularitatile fiecarui client in parte,  prin reducerea/suspendarea 

chiriei  pentru perioada aferenta starii de urgenta/alerta, majorarea termenului de plata 

a facturilor, acordarea unei perioade de gratie la plata facturilor.   

Chiar daca 2020 a fost un an imprevizibil pe piata chiriilor datorita contextului crizei 

sanitare si economice, Urbana a reusit sa depaseasca aceste provocari prin masuri care 

au avut ca rezultat mentinerea unui grad de ocupare a spatiilor de 86% la 31.12.2020 si 

asigurarea continuitatii activitatii societatii in conditii de profitabilitate. 

 

✓ Administrarea eficienta si responsabila a spatiilor din concesie 

S-au continuat actiunile de amenajare, intretinere si reparatii a spatiilor si locuintelor din 

concesiunea societatii. In anul 2020 s-au realizat lucrari de reparatii si intretinere, din 

surse proprii, in valoare de 514 mii lei, la care se aduga cheltuieli privind primele de 

asigurare pentru locuinte in valoare de , reprezentand impreuna 13% din total cheltuieli. 

Comparativ, in anul precedent s-au inregistrat cheltuieli de intretinere si reparatii de  

146 mii lei.   

Obiectivele de investitii reprezentand lucrari de reabilitare la locuintele din concesiunea 

societatii, cu transferuri de la bugetul local au insumat 414 mii lei: 

✓ Reabilitare imobil str. Verzăriei nr. 14B 

✓ Lucrari de reparatii acoperis la locuinta situata in Sibiu, Str. Noua nr. 37,  
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✓ Lucrari de renovare interioara la locuinte  (Str. Henri Coanda, nr. 57, bl. 12, str. Barsei, nr. 10) 

✓ Lucrări privind execuţia lucrarilor de instalatii de incalzire (tr. Luptei, nr. 13, ap. 12) 

 

Activitatea de alimentare cu energie termica in sistem centralizat  

 

✓ Optimizarea costurilor de distribuție și furnizare a energiei termice prin modernizarea 

infrastructurii de distributie, cu sprijinul Primariei Municipiului Sibiu, in vederea atingerii 

parametrilor sociali ceruti de consumatori.  

 

Primaria Municipiului Sibiu impreuna cu Urbana a demarat, in anul 2020 ,  lucrarile de 

executie pentru proiectul: „Reabilitarea retelelor de distributie a apei calde menajere si 

conectarea unitatilor de invatamant din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul 

centralizat (la reteaua ATI)”. Proiectul cuprinde lucrări de înlocuire a conductelor de apă 

caldă menajeră de pe Ramura 2, cca 880 ml de retea si extinderea ramurii 2 pentru 

agentul termic de incalzire, in scopul alimentarii centralizate a Liceului Economic si a 

viitoarei cladiri a Liceului de Arta. Investitia totala este de 1,7 mil lei cu o cofinantare de 

la bugetul de stat de cca  1 mil lei prin programul “Termoficare 2006-2020 caldura si 

confort”.  

 

Lucrarile de de inlocuire a conductelor de apa calda menajera de pe Ramura 2, finalizate 

in luna octombrie 2020 au avut ca rezultat reducerea pierderilor de apa calda pe retele 

cu peste 50%, comparativ cu media perioadei anterioare reabilitarii.  

Lucrarile de executie a bransamentului celor doua unitati de invatamant au fost finalizate 

in prima parte a acestui an.  

 

✓ Pentru atingerea obiectivului siguranta in exploatare s-a elaborat si monitorizat planul de 

intretinere si reparatii impreuna cu o societate specializata.  

 

✓ Asigurarea continuitatii si calitatii serviciului  

Pentru asigurarea calitatii serviciului se monitorizeaza permanent parametrii activitatii 

de energie termica astfel incat sa se asigurare furnizarea apei calde menajere si a 

agentului termic de incalzire in parametrii optimi, conform standardelor si contractelor 
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incheiate cu beneficiarii societatii. De asemenea se monitorizeaza si  analizeaza 

permanent sesizările  clienților   privind calitatea serviciilor furnizate. Astfel, la nivelul 

perioadei, procentul reclamatiilor  (5%) se incadreaza in tinta planificata.  

Au fost efectuate reparatii capitale ale echipamentelor de productie energie termica 

(cazane) in valoare de 27 mii lei, pentru a se asigura rezerva de echipamente functionale 

si autorizate ISCIR,  in perioada sezonului rece.  

 

5. Capitalul social  
La 31.12.2020,  capital social al Urbana este în valoare de 260.542,50 Lei format din 

104.217 acţiuni cu valoare nominală de 2,5 lei / acţiune. Întregul capital social este  deţinut 

de acţionarul unic -  Consiliul Local al Municipiului Sibiu. 

In contul 456 (Decontari cu actionarii privind capitalul), este înregistrată suma de 

301.000 lei, reprezentând valoarea terenului sediului societății, pentru care a fost obținut 

certificatul de atestare a dreptului de proprietate (detalii la capitolul Active, datorii si pozitia 

financiara).  

 

6. Forţa de muncă 
Societatea a inregistrat in anul 2020 un număr mediu de 23 salariaţi cu contract de 

muncă, 1 salariat cu contract de munca suspendat,  la care se adauga contractul de mandat 

al directorului general.   

Cheltuielile cu salariile/indemnizatiile aferente exerciţiului financiar 2020 au fost de 

1.540.512 lei, cheltuieli care includ și remunerația plătită directorului general si membrilor 

Consiliului de Adminitrstie.  

Aceste cheltuieli se încadrează în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 

pentru anul 2020.  
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7. Repartizarea profitului 
Componenţa profitului net realizat în anul 2020 este următoarea:   

 1. Venituri totale       5.104.517 lei 

 2. Cheltuieli totale       4.844.746 lei 

3. Profitul brut              259.771 lei 

 4. Impozitul pe profit                 61.791  lei 

 5. Profit net de repartizat (3-4)      197.980  lei 

  

Consiliul de Administraţie al SC Urbana S.A., întrunit în şedinţa din data de 17.05.2021, 

propune A.G.A., ca profitul net înregistrat pe anul 2020, în suma de 197.980 lei, să fie 

repartizat dupa cum urmeaza: 

 

PROFIT DE REPARTIZAT 197.980  

rezerva reprezentand facilitati fiscale din profit 
reinvestit 5.663  

Profit ramas de repartizat  192.317  

dividende (min. 50%) 96.159  

surse proprii de finantare 96.158  
 

 
 
  

8. Dezvoltarea entitatii, obiective si riscuri 
 

Societatea continuă eforturile susținute pentru a închiria spațiile comerciale în 

condiții de eficiență. În contextul actual de creștere a cheltuielilor de administrare datorată 

în principal creșterii cheltuielilor cu reparațiile și a cheltuielile ocazionate de recuperarea 

chiriilor restante de la rău platnici, permanenta preocupare pentru mentinerea gradului de 

ocupare a spatiilor si stabilirea nivelului chiriilor la un nivel realist care să permită 

desfășurarea activității în condiții de profitabilitate sunt de importanță crucială. 

In ceea ce priveste activitatea de furnizare se continua eforturile pentru 

transformarea sistemului centralizat existent într-un sistem eficient energetic și economic și 

suportabil pentru populație, în primul rând prin continuarea investițiilor în infrastructura de 

distribuție, prin conectarea instituțiilor publice din aria de deservire a CT 6 și prin 

implementarea unei campanii de  reconectare a clienților debranșați. 
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Impactul Covid -19 si evenimente ulterioare datei bilantului  

In contextul starii de urgenta si alerta instituite la nivel national si tinand cont de 

reglementarile si recomadarile autoritatilor, la nivelul societatii s-au luat o serie de masuri, 

pentru protejarea sanatatii si securitatii anagajatilor si asigurarea continuitatii activitatii: 

✓ Asigurarea unui mediu de lucru igienic și curat, diseminarea, catre angajati, a 

informatiilor privind masuri preventive, reguli, recomandari pentru evitarea/limitarea 

raspandirii virusului.  

✓ Instituirea unor masuri de reducere a contactelor intre personalul propriu şi public/terti, 

(organizarea on-line a relatiilor cu publicul, introducerea unor metode moderne de plata: 

plata facturilor la automatele BCR, plata on- line a facturilor pe site-ul societatii, etc) 

✓ Organizarea online a sedintelor.  

✓ Lucru in regim de tele-munca. 

✓ Consultarea permanenta cu avocatul societatii cu privire la aspecte/reglementari 

specifice acestei perioade pentru o abordare adecvata. 

✓ Controlul costurilor: pentru incadrarea in indicatorii economico-financiari aprobati s-a 

urmarit limitarea cheltuielilor efectuate  proportional cu gradul de realizare a veniturilor 

totale. 

✓ Urmarirea atenta si asigurarea fluxurilor de numerar necesare desfasurarii activitatii. 

 

Recuperarea chiriilor restante reprezintă o provocare in contextul actual avand in 

vedere  impactul  asupra mediului economic al masurilor stabilite de autoritati pe durata 

starii de urgenta si a starii de alerta.  Din acest motiv depunem eforturi pentru soluționarea 

pe cale amiabilă a acestor probleme adaptate la specificul fiecarei categorii de chiriasi (ex:  

esalonari la plata, conditionarea achitarii debitelor pentru o renegociere a pretului 

contractului, etc).  

Nu au avut loc alte elemente semnificative ulterioare datei bilantului, de natura sa 

afecteze continuitatea activitatii si  sa ajusteze cifrele din situatiile financiare. 
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Riscurile financiare identificate la nivelul societatii sunt: 

Riscul de credit reprezinta principala expunere a societatii, avand in vedere indeplinirea 

greoaie a obligatiilor contractuale de catre anumiti parteneri. Conducerea entitatii 

supravegheaza aceasta expunere si urmareste diminuarea ei prin demersuri in instanta sau 

intreruperea prestarii unor servicii.  

Riscul de piata - pentru activitatatile de producere, distributie si furnizare energie termica 

preturile sunt reglementate de autoritatile competente. Aprobarea/avizarea unor preturi 

care nu acopera costurile sau o crestere semnificativa a pretului gazelor naturale (principala 

materie prima pentru producerea energiei termice) necorelata cu aprobarea cresterilor de 

pret practicate de societate de catre autoritatile competente poate genera pierderi 

semnificative.  

In ceea ce priveste activitatea de administrarea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de 

locuinta, o scadere a preturilor pe piata chiriilor poate afecta negativ veniturile societatii.  

Riscul fluxului de numerar  - societatea poate fi expusa acestui risc urmare a intarzierilor la 

plata din partea clientilor, a neincasarii subventiilor si a declinului vanzarilor (reducerea 

numarului de clienti).  

Riscul juridic rezida din numarul mare de procese in care Urbana este parte. Desi acesta nu 

poate fi cuantificat, conducerea societatii considera ca expunerea la aceasta categorie de risc 

nu este in masura sa afecteze semnificativ activitatea companiei.  

Riscul fiscal  Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale 

reglementarilor fiscale aflate in continua schimbare, pot sa difere si sa existe un risc ca 

anumite tranzactii, spre exemplu sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata 

de tratamentul societatii. Conducerea societatii considera ca expunerea la aceasta categorie 

de risc nu este in masura sa afecteze semnificativ activitatea companiei. 

Riscul de reglementare - modificarea reglementarilor specifice domeniului de activitate al 

societatii si/sau specifice intreprinderilor publice, societati la care statul sau o unitate 

adminsitrativ-teritoriala este actionar majoritar,  poate afecta negativ activitatea societatii.  

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Adunării Generale a Acţionarilor 

aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020 cuprinzand: bilant, cont de profit şi 
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pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele 

explicative  cat si aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2020. 

Anexe: 

Anexa 1 RAPORT anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de 
administratie al SC URBANA S.A. 

Anexa 2 RAPORT anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administratie al SC 
URBANA S.A. 

 

Consiliul de Administraţie,                                    

Prin Presedintele Consiliului de Administratie 

Amariei Liviu 

 

 



















2. Stabilirea comisiei care reprezinta actionarii in procesul de evaluare 
a activitatii administratorilor potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din 
O.U.G. nr. 109/2011. 

 

OUG 109/2011 prevede la art. 30 urmatoarele: 
 

„ (6)Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de 
adunarea generală a acţionarilor constituie elemente faţă de care se determină 
componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii şi directorii societăţii. 
(7)Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea generală a 
acţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât 
execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare.“ 

 
Conform normelor de aplicare a OUG 109:  

 
„(1)Evaluarea eficienţei activităţii administratorilor întreprinderilor publice se face pe 
baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi a indicatorilor de 
performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în contractul de mandat. 

 
(2)Rezultatul evaluării eficienţei activităţii administratorilor stă la baza acordării 
componentei variabile a remuneraţiei administratorilor întreprinderilor publice.“  
 

Modalitatea de evaluare a administratorilor este prevazuta in contractul de mandat, astfel:  
 
„a)autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al consiliului. 
Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte şi potenţialul 
pentru dezvoltare colectivă şi individuală, în vederea îndeplinirii funcţiilor consiliului, cât şi a 
condiţiilor ajutătoare, dar şi a proceselor şi competenţelor necesare pentru aceste funcţii; 
 
b)evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului 
consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă 
informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul de mandat, 
indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor informa 
viitoarele compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop.“ 

In acest sens propunem Adunarii Generale a Actionarilor stabilirea comisiei care reprezinta 
actionarii in procesul de evaluare a activitatii administratorilor pentru activitatea 
desfasurata in anul 2020 potrivit prevederilor art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Liviu Amariei 
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