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APROB, 

Președinte Consiliul de Administrație 

Gabriel MOICEANU 

 

 

RAPORT 

privind activitatea desfășurată în anul 2015, în baza  Planului de management 

pentru perioada 2014-2015 

 

 

În anul 2015 colectivul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

Județului Argeș R.A. a depus eforturi pentru  îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de 

performanță stabilite în Planul managerial pentru perioada 2014 – 2015 în vederea 

consolidarii și dezvoltării R.A.D.P.P. Argeș, respectiv atingerea competitivităţii la nivel local 

în ceea ce priveşte calitatea si continuitatea serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat ale județului Argeș. 

Îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă s-au încadrat în prevederile 

contractelor de mandat încheiate de către Consiliul Judeţean Argeş cu membrii Consiliului de 

administraţie al regiei, numiţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 232 din 26 

noiembrie 2013. 

Consiliul Judeţean Argeş şi unităţile aflate în subordinea sa, ca autorităţi contractante, 

atribuie direct regiei administrarea şi prestarea serviciilor de întreținere, reparații încheind în 

acest sens contracte pe bază de tarife în baza Regulamentului serviciului de utilităţi publice 

de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Argeş, a caietului de sarcini al 

serviciului de administrare a domeniului public şi privat al Regiei și a contractului de dare în 

gestiune directă a Serviciului privind administrarea domeniului public și privat al județului 

Argeș. 

 

Obiectivele strategice ale Regiei de administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Judeţului Argeş RA 

Pentru realizarea misiunii, Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Judeţului Argeş R.A. şi-a propus urmărirea realizării obiectivelor strategice, având în vedere 

principalele direcţii : 

Eficienţa economică 

Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea 

preformanţelor dorite a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri 

minime pentru aceştia ; 

La nivelul anului 2015 regia a realizat venituri totale de 5.989.815 lei față de un nivel 

al cheltuielilor totale de 5.663.485 lei și un profit net de 326.330 lei, situându-se la un nivel 

apropiat celui realizat la finele anului 2014. 



CONSILIUL JUDETEAN ARGES 

Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat 

Al Judetului Arges R.A. 

Punct de Lucru:Piata Vasile Milea, Nr. 1, 

Mun. Pitesti, Jud. Arges 

(tel/fax. 0248.290.675) 

 

 2 

          Dinamica principaliilor indicatori financiari ai R.A.D.P.P. ARGEȘ în perioada 2011-

2015 se prezintă astfel : 

 

Indicator (lei)  31.12.2014 31.12.2015 

Active imobilizate  11.246 18.183 

Active circulante  1.202.001 1.362.385 

Total datorii  615.436 564.769 

Capitaluri proprii  610.221 457.557 

Cifra de afaceri  6.206.856 5.965.785 

Venituri totale  6.207.574 5.989.815 

Cheltuieli totale 5.841.690 5.663.485 

- cheltuieli materiale 448.863 489.258 

- cheltuieli cu personalul 3.964.220 3.919.676 

- cheltuieli cu asigurari sociale 1.072.596 919.910 

- alte cheltuieli exploatare 356.011 1.313.157 

Profit din exploatare  365.482 395.593 

Profit financiar 402 247 

Profit brut  365.884 395.840 

Impozit profit 58.547 69.514 

Contracte (altele decât cele permanente) 76 97 

Profit net  307.337 326.330 
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S-a urmărit promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se 

asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform 

principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare. În calculul tarifelor au fost 

incluse următoarele cheltuieli :  

-cheltuieli cu munca vie calculate în procent de 10% aplicat la nivelul cheltuielilor cu 

salarii şi reprezintă cheltuielile cu deplasări, transferuri, drepturi de personal ocazionale ; 

-cheltuieli comune calculate în procent de 5% aplicat la totalul cheltuielilor directe şi 

reprezintă cheltuielile cu utilităţile, reparaţiile curente, precum şi alte cheltuieli cu impozite, 

taxe, chirii etc. ; 

-cheltuielile generale s-au calculat în procent de 5% aplicat la totalul cheltuielilor 

directe şi reprezintă cheltuielile regiei, salariile personalului de conducere, întreţinerea 

mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă, chheltuieli pentru deplasarea personalului de 

conducere, procurarea literaturii de specialitate, cursuri, cheltuieli de organizare aferente 

desfăşurări adunării acţionărilor, perfectării documentelor, alte cheltuieli;  

Tarifele practicate în anul 2015 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Argeș nr. 261/22.12.2014. 

 

Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor 

Conducerea Regiei și-a orientat direcțiile de acțiune pentru asigurarea dezvoltării 

durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei; extinderea ariei de operare şi diversificarea 

ofertei de servicii către clienţi; îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin 

dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi; scurtarea timpilor de intervenţie.  

Activitatea de prestări servicii s-a întemeiat pe contracte încheiate cu beneficiarii, 

după cum reiese din următoarea situație: 
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SITUAȚIE CONTRACTE 2015 

 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE CLIENT 

VALOARE TOTALĂ 

CONTRACTE CU TVA lei 

1. Consiliul Județean Argeș 710.184,16 

2. Spitalul Județean de Urgență Pitești 1.178.006,04 

3. Spitalul de Pediatrie Pitești 959.129,87 

4. Muzeul Județean Argeș 949.405,24 

5. Centrul de Cultură Brătianu 762.513,56 

6. Muzeul Golești 926.147,55 

7. Teatrul Al. Davila 1.020.281,82 

8. Biblioteca Județeană Argeș 298.159,46 

9. Instituția Prefectului 11.291,35 

10. Spitalul Leordeni 66.132,17 

11. U.A.M.S. Domenști 74.991,62 

12. D.G.E.P. 14.186 

13. Comisariatul de Regim Silvic 1.592,20 

 TOTAL 6.972.021,04 

 

La contractele de bază încheiate, conform situației prezentate mai sus, regia a executat o 

serie de lucrări în valoare totală de 441.272 lei fără TVA, după cum urmează : 

 

 Beneficiar Consiliul Județean Argeș : 

 

o Lucrări de ignifugare, curățenie, igienizare – 33.396 lei; 

o Reparații generale și renovare grup sanitar – 36.700 lei; 

o Reparații instalații sanitare și tâmplărie al. și PVC la C.M.J. Argeș - 1.833 lei; 

o Lucrări de curățenie, reparații, igienizare Palat Administrativ – 9.171 lei; 

o Lucrări reparații grup sanitar parter Palat Administrativ – 1.355 lei; 

o Lucrări reparații interioare și hidroizolație acoperiș C.A.S – 42.780 lei; 

o Lucrări reparații interioare Centrul de Transfuzii – 30.767 lei; 

o Lucrări reparații interioare Centrul de Transfuzii – 10.947 lei; 

o Lucrări reparații interioare Palat Administrativ – 5.784 lei; 

o Confecționare rafturi metalice (U.I.P.) – 3.675 lei; 

o Lucrări reparații clădire, montat termosistem Garoafelor Nr. 6 – 141.829 lei; 

o   Lucrări reparații acoperiș C.D.T. – 11.165 lei; 

o Confecționare și montat rampă acces – 2.980 lei; 

o Schimbat ușă camera 196 – 1.117 lei; 

o Lucrări inst. Tâmplărie nemetalică C.M.J. Argeș - 53.502 lei; 

o Lucrări reparații glafuri int. și ext. C.M.J. Argeș - 7.343 lei; 

o Lucrări de demontat și modificat grilaje ferestre C.M. J. Argeș - 5.996 lei; 
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 Beneficiar Spitalul Județean de Urgență Pitești: 

 

o Montat masină de spălat – 932 lei; 

o Reparații interioare Anatomie Patologică, Oncologie, Laborator Radiologie; 

confecționat rafturi metalice Farmacia 1; montat gresie și faianță Bucătaria 

S.J.U. – 10.459 lei; 

o Lucrări de montat barieră secția Medicină Legală – 8.293 lei; 

o Confecționat rafturi metalice Arhivă – 1.606 lei. 

 

 Beneficiar Teatrul Alexandru Davila: 

 

o Lucrări de curățenie – igienizare Teatru Așchiuță – 4.733 lei; 

o Lucrări de hidroizolație și instalare burlane Grădina de vară – 2.348 lei; 

 

 Beneficiar Școala Populară de Arte: 

 

o Montat placă protecție aer condiționat – 106 lei; 

 

 Beneficiar Serv. Salvamont: 

 

o Reparații sistem iluminat și instalații sanitare – 12.454 lei. 

 

Orientarea către client 

Persoanul regiei a fost preocupat permanent pentru creşterea gradului de încredere al 

clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse, situație care s-

a finalizat cu acceptarea la plată a lucrărilor executate, fără a se semnala refuzuri sau sesizări; 

 

Competenţa profesională 

Creşterea eficienţei generale a regiei s-a întemeiat pe corecta dimensionare, informare 

şi motivare a personalului. 

 

Grija pentru mediu s-a concretizat pe respectarea legislației în domeniu, pe 

gestionarea raţională a resurselor naturale; eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra 

mediului ; utilizarea de tehnologii şi materiale prietenoase mediului înconjurator; 

 

Performanţa operaţională 

Întreaga activitate a regiei a fost planificată la partea de venituri și cheltuieli și s-a 

încadrat în prevederile bugetare stabilite, în conformitate cu Normele metodologice elaborate 

de către Ministerul Finanțelor Publice, urmârindu-se execuția bugetară la nivel dataliat. 

 

Performanţa personalului 

Regia şi-a concentrat eforturile asupra dezvoltării competenţei angajaţilor, creşterea 

eficienţei resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerinţelor 
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generate de noile nivelul de performanţă în creştere şi exigenţele clienţilor. De asemenea, s-a 

urmărit îmbunătăţirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său.  

 

Obiectivele în privinţa creşterii personalului au vizat următoarele aspecte: 

Mixul de salariaţi: angajarea de personal în zonele cu deficit şi unde nu există resurse 

interne; echilibru între personalul de execuţie şi cel de conducere;  

Numărul de personal cu care regia și-a desfășurat activitatea în anul 2015 a fost de 

215 din care, 10 funcții de conducere, restul reprezentând funcții de execuție. În cursul anului 

2015 s-a urmărit realizarea unui echilibru între personalul căruia i-a încetat raporturile de 

muncă (urmare pensionării sau plecării din unitate) și cel anagajat. Astfel, a fost angajat un 

număr de 22 salariați din care, 5 personal de specialitate și restul muncitori, față de un număr 

de 19 salariați, căruia i-a încetat raporturile de muncă. Pentru toate posturile au fost 

organizate concursuri de ocupare a posturilor urmând procedurile legale. Posturile au fost 

prevăzute în ștatul de funcții aprobat de Consiliul Județean Argeș, conform Hotărârii nr. 

260/22.12.2014.   

Motivarea personalului: a fost stabilit un sistem de obiective pentru angajaţii cheie; 

indicatorii de performanţă care asigură dezvoltarea competenţei şi expertizei angajaţilor; 

Astfel, au fost stabiliți indicatori de performanță atașați obiectivelor la nivelul tuturor 

compartimentelor funcționale ale regiei urmând să fie preluați în fișele de post pentru toți 

salariații. Obiectivele și indicatorii de performanță s-au încadrat în standardele prevăzute de 

dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelului R.A.D.P.P. Argeș R.A. 

Dezvoltarea carierei; Au fost întocmite programe de dezvoltare a carierei pe termen lung 

pentru angajaţii cu competenţe multiple (programe de rotaţie, schimb, pregătire). 

Acţiuni specifice: 

 Auditul de resurse umane; 

 Reactualizarea organigramei şi a fişelor de post, în scopul adaptării la noile cerinţe 

tehnologice şi stabilirii unor formule optime de operare, mentenanţă şi dezvoltarea activelor 

publice şi private aflate în administrare; 

 Notificarea angajaţilor cu privire  la procesul de reorganizare al regiei, rezultat în 

urma retehnologizării şi automatizării proceselor de producţie şi mentenanţă; 

 Efecturea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, 

competenţele, vârsta, responsabilităţile şi sarcinile existente; 

 Elaborarea  unui plan de instruire, conversie profesională, diferenţiat pe tipuri de 

activităţi/procese/subprocese/instalații/utilaje/echipamente. 

 Prin dezvoltarea  unui set de raportări interne către conducere care să permită o 

supraveghere și monitorizare permanentă a rezultatelor regiei și să permită luarea unor 

decizii informate. 

 

Indicatori de performanță prevăzuți de Contactul de management 

Indicatorii de perforamnță realizați de către regie la nivelul anului 2015 au fost 

stabiliți în funcție de datele și informațiile furnizate de balanța de verificare întocmită la data 

de 31.12. 2015. 
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INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI SEMNIFICATIVI 

Nr. 

crt. 

Explicație Mod de calcul 31.12.2015 Valori 

optime realizări 

 I. Indicatori de lichiditate     

1 Lichiditate generală 

(Solvabilitate generală) 

Active circulante 

Datorii curente 

1.347.949 

564769 

2,38 1-2 

2 Lichiditate imediată 

(solvabilitate imediată) 

Active circulante 

- stocuri 

Datorii curente 

1.347.949-

91.700 

564.769 

2,22 0.8-1,5 

3 Rata generală a îndatorării Datorii totale 

Capital propriu 

564769 

794.462 

0,71 1-3 

4 Solvabilitate patrimonială Capital propriu* 

100 

Total pasiv 

794.462*10

0 

1.362.386 

58% >30% 

 II. Indicatori de gestiune     

1 Viteza de rotație a 

stocurilor 

Cifra de afaceri 

netă 

Stoc mediu global 

5923932 

77161 

76,77 Valoare 

maximală 

2 Număr zile de stocare Stoc mediu global 

x365 

Cifra de afaceri 

netă 

77161x365 

5923932 

4,75 Valoare 

minimală 

3 Viteza de rotație a 

debitelor (clienților) 

Sold mediu clienți 

x365 

Cifră de afaceri 

netă 

279560 

x365 

5923932 

17,22 Valoare 

minimală 

4 Viteza de rotație a 

activelor imobilizate 

Cifră de afaceri 

netă 

Active 

imobilizate 

5923932 

14654 

404,25 Valoare 

maximală 

5 Viteza de rotație a 

activelor imobilizate 

Cifra de afaceri 

netă 

Active totale 

5923932 

1362386 

4,34 Valoare 

mai mică 

11,3 

6 Viteza de rotație a 

creditelor (furnizori) 

Sold mediu 

furnizori x 365 

Cifra de afaceri 

netă 

1828 x365 

5966686 

0,11 Valoare 

mai mică 

11,3 

 III. Indicatori de 

profitabilitate 

    

1 Rata rentabilității Profit din 361172 26,51  
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profitului din exploatare exploatare*100 

Active totale 

x100 

1362386 

2 Rata rentabilității 

profitului net 

Profit net x100 

Active totale 

306846 

x100 

1362386 

22,52  

3 Rata profitului brut Profit brut x100 

Cifra de afaceri 

netă 

372656 

x100 

5923932 

6,29  

4 Rata rentabilității 

veniturilor 

Profit brut x100 

Venituri totale 

372656 

x100 

5966686 

6,24  

5 Rata rentabilității 

capitalului 

Profit brut x100 

Capital propriu 

372656 

x100 

794792 

46,88  

6 Rentabilitate în funcție de 

cifra de afaceri sau rata 

marjei brute 

Profit net x100 

Cifra de afaceri 

366075 

x100 

5966686 

6,13  

7 Gradul de acoperire a 

cheltuielilor cu venituri 

Total venituri x 

100=total chelt 

5966686 

x100 

5659780 

105,42  

 Așa cum reiese din situația prezentată mai sus, principalii indicatori economico-

financiari calculați pe baza datelor furnizate de balanța de verificare întocmită la 31.12.2015 

au valori optime, asigurându-se un echilibru economico-financiar între valoarea contractată și 

cheltuielile salariale. 

 Reducerea obligațiilor restante 

La data de 31.12.2015 regia nu înregistrează obligații restante. 

Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță la nivelul 

compartimentelor funcționale ale regiei 

Biroul Buget, Contabilitate-Financiar și Control Financiar de Gestiune 

 In conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice Biroul 

contabilitate a întocmit și editat lunar registrele contabile și a depus, în termen, declarațiile 

fiscale și decontul TVA la Administrația Financiară.  

 A fost exercitat controlul financiar preventiv asupra tuturor documentelor prevăzute 

în grafic și au fost înscrise în Registrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv. 

 Au fost luate măsuri pentru reflectarea lunară a tuturor informațiilor financiar-

contabile în balanța editată la nivel de regie, au fost efectuată și urmărită execuția 

cheltuielilor, evidențiați creditorii, furnizorii, alte creanțe și obligații pe categorii, 

neînregistrându-se plăți restante sau creanțe neâncasate. Conducerea financiar-contabilă a 

asigurat sursele financiare ale regiei  aplicând cu consecvență politicile contabile astfel încât 

la nivelul anului 2015 rezultatele financiare au fost pozitive așa cum rezultă din indicatorii 

privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.  

 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a respectat regulile prevăzute 

la art.10 din O.G. nr. 26/2013 și anume: 
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 Cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului 2015 

aprobat prin bugetul de venituri și cheltuielile nu au fost depășite (cheltuieli de natură 

salarială realizate= 3796 mii lei, prognozate=3988 mii lei). 

 Nu au fost înregistrate plăți restante. 

 Nu a fost cazul de rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.  

Compartimentul  Resurse Umane 

 La nivelul anului 2015 au fost angajați un număr de 22 salariați din care, 5 personal 

de specialitate și restul muncitori. Pentru toate posturile au fost organizate concursuri de 

ocupare a posturilor urmând procedurile legale. 

 A încetat raporturile de muncă în cursul anului 2015 la un număr de 19 salariați ca 

urmare a pensionării și din alte considerații. 

 Colectivul Serviciului Resurse Umane a gestionat dosarele personale ale angajaților 

regiei, a întocmit documentația privind angajările și pe cele privind încetarea raporturilor de 

muncă. De asemenea, a întocmit programul de perfecționare a persoanlului pe anul 2016 și a 

elaborat documentația privind evaluarea performanțelor profesionale. 

Compartimentul Juridic 

În anul 2015, Compartimentul Juridic a demarat proceduri de recuperare a creanțelor 

bugetare de la un număr de 7 debitori. Dintre aceștia, cu 5 debitori s-a ajuns la recuperarea 

creanțelor pe cale amiabilă, în urma somațiilor de plată emise, în conformitate cu prevederile 

art.1014 alin (1) din Noul Cod de procedură Civilă privitoare la procedura ordonanței de 

plată.  

Dosarul privind Clubul Sportiv HC Argeș se află în acest moment în faza de 

executare silită, Compartimentul Juridic depunând toate diligențele în vederea recuperării 

creanței. 

Indicatorii de performanță propuși: 

 Scăderea numărului de litigii ale regiei cu 50% într-un an – realizat; 

 Recuperarea creanțelor –îndeplinit; 

Propuneri și perspective de dezvoltare pentru anul 2016 

Conducerea regiei își propune să respecte disciplina financiară, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței nr. 26/2013: 

-criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea 

plăților și creanțelor restante, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea 

productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia 

de administrare a Consiliului de adminstrație. 

    Pentru anul 2016 valoarea contractelor încheiate este de 5.919.969,33 lei la care se 

adaugă lucrări estimate a fi efectuate în valoare de 500.000 lei și transport autocar de 100.000 

lei. 

 Veniturile preconizate pe anul 2016 au la bază tarifele (fundamentate conform Fişă 

de calcul) aprobate de Consiliul Judeţean Argeş, conform Hătărîrii nr.241/26 noiembrie 

2016. 

Gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele de venituri și 

cheltuieli, calculat ca raport procentual între încasări și program, in fiecare din ultimii 2 ani a 

fost mai mare de 90% așa cum rezultă din următoarea situație prevăzută de Ordinul 
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nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 

precum și a anexelor de fundamentare a acestora: 

 

   INDICATORI Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2014 

Prevederi an 2015 %  

       Aprobat    

       confor

m 

HG/O

rdin 

comu

n 

conform 

Hotărâr

ii C.A. 

Preliminat/ 

Realizat 

0 1  2  3 3a 4 4a 5 6  

I.   VENITURI TOTALE 1 6208  6557 5967   

   (Rd.2+Rd.22+Rd.28)        

 1  Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+R

d.13+Rd.14), din care: 

2 6207  6555 5965   

  a) din producţia vândută 

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 

care: 

3 6207  6555 5965   

   a1) din vânzarea 

produselor 

4       

   a2) din servicii prestate 5 6185  6520 5575   

   a3) din redevenţe şi chirii 6 5  5 3   

   a4) alte venituri 7 17  30 387   

 2  Venituri financiare 

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26

+Rd.27), din care: 

22 1  2 2 200  

  d) din dobânzi 26 1  1 2 200  

II CHELTUIELI TOTALE 29 5842  6510 5594 94,81  

 (Rd.30+Rd.136+Rd.144)        

 1 Cheltuieli de exploatare 30 5842  6508 5593 95,77  

  A. Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), 

din care: 

31 731  1117 595 81  

  A1 Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38

+Rd.39), din care: 

32 500  707 429 85,80  

  a) cheltuieli cu materiile prime 33 307  1 279 90,58  
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  b) Cheltuieli cu materialele 

consumabile, din care: 

34 141  610 101 71,63  

  b1) cheltuieli cu piesele de 

schimb 

35 5  25 8 20,51  

  b2) cheltuieli cu combustibilii 36 102  142 93 92  

  c) cheltuieli privind materialele 

de natura obiectelor de 

inventar 

37 39  60 26 66,66  

  d) cheltuieli privind energia şi 

apa 

38 13  36 23 176  

  A2 Cheltuieli privind serviciile 

executate de terţi 

40 40  80 53 132  

  a) Cheltuieli cu întreţinerea şi 

reparaţiile 

41 15  35 22 146  

  b) Cheltuieli privind chiriile 

(Rd.43+Rd.44) din care: 

42 1  10 1 1  

  b2) - către operatori cu capital 

privat 

44 1  10 1 1  

  c) prime de asigurare 45 24  35 30 125  

  A3 Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terţi 

46 191  330 113 77,77  

  a) cheltuieli cu colaboratorii 47       

  b) cheltuieli privind 

comisioanele şi onorariul, 

din care: 

48   2    

  b1) cheltuieli privind consultanţa 

juridică 

49       

  c) cheltuieli de protocol, 

reclamă şi publicitate 

(Rd.51+Rd.53), din care: 

50 7  10 10   

  c1) cheltuieli de protocol, din 

care: 

51 5  5 8   

   - tichete cadou potrivit Legii 

nr. 193/2006, cu modificările 

ulterioare 

52       

  c2) Cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, din care: 

53 2  5 2   

   - ch. de promovare a 

produselor 

56       
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  d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit 

O.U.G. nr. 2/2015 

(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din 

care: 

57   2    

  d4) ch. de sponsorizare pentru 

alte acţiuni şi activităţi 

61   2    

  e) cheltuieli cu transportul de 

bunuri şi persoane 

62 5  10 1   

  f) cheltuieli de deplasare, 

detaşare, transfer, din care: 

63 13  23 23   

   - cheltuieli cu diurna 

(Rd.65+Rd.66), din care: 

64 13  23 23   

   - internă 65 2  3 3   

   - externă 66 11  20 23   

  g) cheltuieli poştale şi taxe de 

telecomunicaţii 

67 10  12 9   

  h) cheltuieli cu serviciile 

bancare şi asimilate 

68 10  13 11   

  i) alte cheltuieli cu serviciile 

executate de terţi, din care: 

69 13  58 2   

  i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 11  29    

  i2) cheltuieli privind întreţinerea 

şi funcţionarea tehnicii de 

calcul 

71   5    

  i3) cheltuieli cu pregătirea 

profesională 

72 2  20 2   

  i7) cheltuieli cu anunţurile 

privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 

77   4    

  j) alte cheltuieli 78 133  200 57   

  B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate 

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd

.84+Rd.85), din care: 

79 56  76 74   

  c) ch. cu taxa de licenţă 82   6    

  e) ch. cu taxa de mediu 84       

  f) cheltuieli cu alte taxe şi 

impozite 

85 56  70 74   

  C. Cheltuieli cu personalul 

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

, din care: 

86 5037  5259 4869   
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  C0 Cheltuieli de natură salarială 

(Rd.88+ Rd.92) 

87 3804  3988 3796   

  C1 Cheltuieli cu salariile 

(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din 

care: 

88 3791  3958 3766   

   a) salarii de bază 89 3791  3958 3766   

   c) alte bonificaţii (conform 

CCM) 

91       

  C2 Bonusuri 

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + 

Rd.99), din care: 

92 13  30 30   

   a) cheltuieli sociale 

prevăzute la art. 25 din 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal*), cu 

modificările şi completările 

ulterioare, din care: 

93 13  30 30   

   d) ch. privind participarea 

salariaţilor la profitul obţinut 

în anul precedent 

98   30 30   

  C4 Cheltuieli aferente 

contractului de mandat şi a altor 

organe de conducere şi control, 

comisii şi comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ 

Rd.112), din care: 

104 174  296 154   

   a) pentru directori/directorat 105 20  142    

   - componenta fixă 106 20  142    

   - componenta variabilă 107       

   b) pentru consiliul de 

administraţie/consiliul de 

supraveghere, din care: 

108 154  154 154   

   - componenta fixă 109 154  154    

   - componenta variabilă 110       

   c) pentru AGA şi cenzori 111       

   d) pentru alte comisii şi 

comitete constituite potrivit 

legii 

112       

  C5 Cheltuieli cu asigurările şi 

protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii legale 

113 1059  975 920   
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(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.11

7+Rd.118+Rd.119), din care: 

   a) ch. privind contribuţia la 

asigurări sociale 

114 783  677 641   

   b) ch. privind contribuţia la 

asigurări pt. şomaj 

115 19  21 18   

   c) ch. privind Contribuţia la 

asigurări sociale de sănătate 

116 207  223 205   

   d) ch. privind contribuţiile la 

fondurile speciale aferente 

fondului de salarii 

117 50  54 55   

  D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd. 

121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+R

d.127+ Rd.128), din care: 

120 18  56 55   

  a) cheltuieli cu majorări şi 

penalităţi (Rd.122+Rd.123), 

din care: 

121   2    

   - către bugetul general 

consolidat 

122   1    

   - către alţi creditori 123   1    

  d) alte cheltuieli 126 17  20 24   

  e) ch. cu amortizarea 

imobilizărilor corporale şi 

necorporale 

127 1  4 1   

  f) ajustări şi deprecieri pentru 

pierdere de valoare şi 

provizioane (Rd.129-

Rd.131), din care: 

128   30 30   

  f1.

1) 

- provizioane privind 

participarea la profit a 

salariaţilor 

130   30 30   

   - venituri din alte 

provizioane 

135       

 2  Cheltuieli financiare 

(Rd.137+Rd.140+Rd.143), 

din care: 

136   2 1   

  b) cheltuieli din diferenţe de 

curs valutar, din care: 

140 1  2 1   

 3  Cheltuieli extraordinare 144       
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III   REZULTATUL BRUT 

(profit/pierdere) (Rd.1-

Rd.29) 

145 366  47 373   

    venituri neimpozabile 146       

    cheltuieli nedeductibile 

fiscal 

147   1    

IV   IMPOZIT PE PROFIT 148 59  8 66   

V   DATE DE 

FUNDAMENTARE 

149       

 1  Cheltuieli de natură salarială 

(Rd.87) 

150 3804  3988 3796   

 2  Cheltuieli cu salariile 

(Rd.88) 

151 3791  3958 3766   

 3  Nr. de personal prognozat la 

finele anului 

152 230  230 250   

 4  Nr. mediu de salariaţi 153 220  225 230   

 5 a) Câştigul mediu lunar pe 

salariat determinat pe baza 

cheltuielilor cu salariile 

(Rd.151/Rd.153)/12*1000 

154 1436  1466 1364   

  b) Câştigul mediu lunar pe 

salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza 

cheltuielilor de natură 

salarială((Rd.150 - rd.93* - 

rd.98)/Rd.153))/12*1000 

155 1441  1477 1353   

 6 a) Productivitatea muncii în 

unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii 

lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 

156 28  29 27   

  b) Productivitatea muncii în 

unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate 

produse finite/persoană) 

W=QPF/Rd.153 

157    937   

 

În vederea atingerii indicatorilor și criteriilor de performanță prevăzute în OUG nr. 

109/2011, precum și a celor suplimentari din Planul de administrare, regia și-a propus pentru 

anul 2016 continuarea executării lucrărilor de reparații la imobilele aflate în domeniul public 

al Județului Argeș și îndeplinirea prevederilor contractuale. 
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PORTOFOLIU LUCRĂRI 

 

IMOBIL GAROAFELOR, NR. 6 
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SPITALUL JUDEȚEAN ARGEȘ, SALON NR. 2 - CARDIOLOGIE 
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IMOBIL CINEMA LUMINA 
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SPITALUL CĂLINEȘTI 
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