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RAPORT DE ACTIVITATE 

Încheiat astăzi, 15.03.2021 

 

Prin dispoziția consiliului local Stâlpeni, comisia desemnată pentru supravegherea 
și monitorizarea activității firmei „S.C. APA TOP SERV STÂLPENI SRL”, firmă 
subordonată acestuia, a întocmit prezentul raport de activitate. 

La baza acestui raport au stat atât documentele puse cu greu la dispoziție de către 
conducerea firmei de apă, cât și informații culese direct din teren. 

 Informațiile culese din teren au avut drept scop stabilirea exactă a pierderilor, a 
consumului de curent raportat la cantitatea de apă extrasă și la cea uzată prelucrată. 

 

1. EVOLUȚIA ECONOMICĂ A „S.C. APA TOP SERV STÂLPENI SRL”- DE LA 
ÎNFIINȚARE ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT 

Înființată în mai 2019, această societate scotea în evidență încă din primele luni de 
funcționare dezastrul la care urma să se ajungă până în prezent. 

Deși în prima lună de funcționare nu s-a încasat nici un leu (încasările făcându-se 
pe vechea firmă), iar în lunile iunie și iulie încasările nu scoteau în evidență un plus 
considerabil, în luna august 2019 conducerea firmei a decis, fără să aibă acordul 
consiliului local, să-și mărească semnificativ salariile, astfel: 

2. N. G. de la 4.400 RON la 8.550 RON; 
3. P. A. de la 4.290 RON la 7.800 RON; 

La aceste sume adăugându-se și cele primite de la vechea firmă S.C. TOP SERVUTIL 
STÂLPENI – MIHĂEȘTI SRL, pe care au continuat să o administreze, aceasta neputând 
fi închisă din cauza datoriilor. 

Astfel :  

• N. G. 8.550 + 2.200 = 10.750 RON; 

• P. A. 7.800 + 1.950 = 9.750 RON; 

Din acel moment fondul de salarii a devenit o povară mult prea grea, povară care 
nu a mai putut fi susținută din încasările firmei. 

Astfel că, la sfârșitul anului 2019 se înregistra o pierdere mare, survenită ca 
diferența dintre venituri și cheltuieli  de  49.512,17 RON. 

Situație 2019 

VENITURI CHELTUIELI PIERDERE 

29.9897 RON 34.9410 RON 49.512 RON 
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În anul 2020 situația a conținut să se înrăutățească, acest lucru întâmplându-se 
până în luna octombrie când, odată cu validarea noului consiliu local, conducerea 
firmei a fost chemată să dea socoteală asupra activității de până atunci, iar salariile 
acestora au fost reduse considerabil. 

 

Situație 2020 

VENITURI CHELTUIELI PIERDERE 

564.551 RON 694.453 RON 129.902 RON 

 

TOTAL PIERDERE 2019 ȘI 2020 = 179. 414 RON  (evidență extrasă din raportul 
domnului M. E.) 

Pentru anul 2021, primele două luni scot în evidență o ameliorare considerabilă a 
situației, acest lucru datorându-se reducerii considerabile a fondului de salarii : 

Astfel că de la 42339 Lei  în octombrie 2020 s-a redus la 24120 Lei în februarie 
2021. 

Situație 2021 (ianuarie și februarie) 

VENITURI CHELTUIELI PROFIT 

89.712 RON 82.261 RON 7.441 RON 

 

Dacă în luna decembrie 2020, în urma unui audit realizat la „S.C. SERV TOP SRL 
STÂLPENI” se evidenția o datorie de 314.000 RON, iar pierderea constatată de 
domnul M. E. era de 179.414 RON putem constata că din această firmă s-au făcut o 
serie de plăți care nu au fost aprobate în consiliul local, de care nu s-a știut și nu se 
știe nici în prezent cu exactitate în ce au constat. 

Datoria raportată în prezent de domnul P. A., contabilul firmei „S.C. APA TOP SERV 
STÂLPENI SRL” este de 274.250 RON din care : 

- 38.678 RON salarii restante; 
- 43.854 RON datorie furnizori; 
- 191.718 RON datorie contribuții salarii. 

Observăm o diferență de 39.750 RON care nu putea fi acoperită de plusul obținut 
din încasări în 2021 (7.441 RON), ceea ce înseamnă că adevărul nu ne este prezentat 
nici în momentul de față. 
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2. ANALIZA PIERDERILOR DE APĂ ȘI CONSUMUL DE CURENT ÎNREGISTRAT 
PENTRU APA EXTRASĂ DIN SUBTERAN ȘI CEA PRELUCRATĂ DE STAȚIILE DE 
EPURARE 

a) Analiza preturi/energie consumata: 

În lunile ianuarie și februarie s-au constatat urmatoarele: 

- 40.605 mc apă extrasă și 23.508 kw consumați, rezultând un consum de 0,57 
kw/mc apă potabilă extrasă (10% din preț) 

- 2.863 mc apă uzată prelucrată și 13.029 kw, consumați rezultând un consum de 
4,5 kw/mc apă uzată prelucrată (87% din preț) 

Observăm un consum de curent foarte mare pentru apa uzată prelucrată, acest 
lucru datorându-se numărului mic de utilizatori ai sistemului de canalizare. 

 

b) Pierderi apă: 

Pierderi apă 2020: 

- Apă potabilă extrasă 244.067mc cu o valoare de 1.027.522 RON 
- Apă potabilă facturată 120.352mc cu o valoare de 506.681 RON 

Constatăm o pierdere de 123.715 mc cu o valoare de 520.841 RON, reprezentând 
51% din cantitatea de apă extrasă. 

 

Pierderi apă 2021 (ianuarie -februarie) 

- Apă potabilă extrasă 40.605mc cu o valoare de 170.947 RON 
- Apă potabilă facturată 18.863mc cu o valoare de 79.413 RON 

Constatăm o pierdere de 21.742mc  cu o valoare de 91.533 RON, reprezentând 53% 
din cantitatea de apă extrasă. 

 

c)  Situația pierderilor de apă în 2020 pe fiecare sistem de alimentare: 

 

Sistem Ogrezea Oprești Livezeni Rădești Stâlpeni 

Procent 100% 36% 20% 31% 76% 

Suma (RON) 110.723 65.558 40.891 76.500 227.125 

 

Sistem OGREZEA 

- 26.300 mc (apă extrasă) cu o valoare de  110.723 RON; 

- 0 mc (apă facturată) cu o valoare de 0 RON; 
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- pierdere = 26.300 mc (100%) cu o valoare de 110.723 RON. 

 

Sistem OPREȘTI 

- 42.132 mc (apă extrasă) cu o valoare de 177.375 RON; 

- 26.560 mc (apă facturată) cu o valoare de 111.817 RON; 

- pierdere = 15.572mc (36%) cu o valoare de 65.558 RON. 

 

Sistem LIVEZENI 

- 47.406 mc (apă extrasă) cu o valoare de 199.576 RON; 

- 37.693 mc (apă facturată) cu o valoare de 158.687 RON; 

- pierdere = 97.13 mc (20%) cu o valoare de 40.891 RON. 

 

Sistem RĂDEȘTI 

- 57.302 mc (apă extrasă) cu o valoare de  241.241 RON; 

- 39.131 mc(apă facturată) cu o valoare de  164.741 RON; 

- pierdere = 18.171 mc (31%) cu o valoare de 76.500 RON; 

 

Sistem STÂLPENI 

- 70.927 mc (apă extrasă) cu o valoare de 298.602 RON; 

- 16.978 mc (apă facturată) cu o valoare de 71.477 RON; 

- pierdere = 53.948 mc (76%) cu o valoare de 227.125 RON. 

 

 d) Situația pierderilor de apă în 2021 (ianuarie – februarie) pe fiecare sistem de 
alimentare: 

 

Sistem Ogrezea Oprești Livezeni Rădești Stâlpeni 

Procent 100% 1% 56% 35% 71% 

Suma (RON) 18.128 218 29.815 12.592 34.989 

 

Sistem OGREZEA 

- 4.306 mc (apă extrasă) cu o valoare de  18.128 RON; 

- 0 mc (apă facturată) cu o valoare de  0 RON; 
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- pierdere = 4.306 mc (100%) cu o valoare de 18.128 RON. 

 

Sistem OPREȘTI 

- 4.703 mc (apă extrasă) cu o valoare de  19.799 RON 

- 4.651 mc(apă facturată) cu o valoare de  19.580 RON 

- pierdere = 52 mc (1%) cu o valoare de 218 RON 

 

Sistem LIVEZENI 

- 12.599 mc (apă extrasă) cu o valoare de  53.041 RON 

- 5.517 mc (apă facturată) cu o valoare de  23.226 RON 

- pierdere = 7.082 mc (56%)  cu o valoare de 29.815 RON 

 

Sistem RĂDEȘTI 

- 8410 mc (apă extrasă) cu o valoare de  35.406 RON 

- 5419 mc (apă facturată) cu o valoare de  22.813 RON 

- pierdere = 2991 mc (35%) cu o valoare de 12.592 RON 

 

Sistem STÂLPENI 

- 11587 mc (apă extrasă) cu o valoare de  48781 RON 

- 3276 mc (apă facturată) cu o valoare de  13791 RON 

- pierdere = 8311 mc (71%) cu o valoare de 34989 RON 

 

e) Situația comparativă a pierderilor pe 2020 și 2021: 

 

TOTAL COMUNĂ  

- 2020 = 51%  
- 2021 = 53% 

TOTAL PE SISTEME: 

- OGREZEA= 100%  vs 100% 
- OPREȘTI= 36% vs 1% 
- LIVEZENI = 20% vs 56% 
- RĂDEȘTI= 31% vs 35% 
- STÂLPENI= 76% vs 71% 
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CONCLUZII PRIVIND CAUZELE SITUAȚIEI ACTUALE ȘI MĂSURILE CE SE IMPUN A FI 
LUATE LA „S.C. APA TOP SERV STÂLPENI SRL”  

 

CAUZE: 

- ascunderea adevărului și insubordonarea conducerii societății față de consiliul 
local Stâlpeni; 

- efectuarea de plății din încasările firmei pentru a stinge datori realizate de 
vechea firmă S.C. SERVUTIL STÂLPENI – MIHĂEȘTI; 

- managementul defectuos și lipsa de măsuri concrete pentru reducerea 
pierderilor și majorarea încasărilor; 

- fondul de salarii mult prea mare comparativ cu veniturile firmei; 
- nepunerea în legalitate a serviciului de apă din satul Ogrezea, preluat în 

administrarea firmei încă din 03.06.2019; 
- acordarea unui capital social insuficient societatii. 

 

MĂSURI: 

- îmbunătățirea managementului firmei, desemnarea unui nou administrator; 

- reducerea pierderilor de orice fel; 

- îmbunătățirea serviciului de încasare, angajarea unui casier; 

- punerea în legalitate a tuturor consumatorilor; 

-  eficientizarea serviciului de canalizare prin darea în funcțiune a rețelelor realizate 
în zonele Rădești Sud, Cotoreni, Cicu Preoteasa și racordarea a cât mai mulți 
utilizatori; 

- creșterea volumului de apă extrasă și vândută prin punerea în valoare a celor 
două foraje realizate în satul Oprești și Rădești; 

- stabilirea exactă a datoriilor și a celor care se fac răspunzători pentru ele; 

- găsirea celor mai bune soluții pentru stingerea datoriilor, fără a se afecta prețul 
plătit de consumatorii de bună credință și parcursul în viitor al firmei. 

 

Membrii comisiei de apa:      Data: 15.03.2021 

C. CONSTANTIN 

D. CONSTANTIN 

T. VALERICA 

S. ION 

S. BOGDAN 


