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SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI  S.R.L. 
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Nr. 23/28.05.2021 

 

   Potrivit art.56 din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie elaboreaza un raport privind activitatea 

intreprinderii publice. 

Prin H.C.L. nr.60/12.08.2014 a fost infiintata societatea comerciala de interes public local 

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., avand 

asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi prin Consiliul Local Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, 

societate infiintata prin reorganizarea – pe cale administrativa a Serviciului Public de Alimentare 

cu Apa Tirgsoru Vechi si a Serviciului Public de Salubrizare Tirgsoru Vechi, ambele servicii avand 

personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Local Tirgsoru Vechi. 

Societatea comerciala ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU 

VECHI S.R.L are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 3600- Captarea, tratarea si 

distributia apei.  

Aportul Comunei Targsoru Vechi la constituirea capitalului social in numerar al societatii, 

subscris si varsat este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare, respectiv 100%  din 

capitalul societatii  si este proprietatea Comunei Targsoru Vechi. 

S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. 

inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. 

J29/1238/12.09.2014, avand cod unic de inregistrare  33576280 si atribut fiscal RO , este o 

societatea cu capital integral de stat, avand drept unic asociat Comuna Targsoru Vechi si sediul  in 

Comuna Targsoru Vechi Sat Strejnicu Str. Crangului , nr.12 , Judetul Prahova. 

S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. S.R.L. a preluat in 

administrare bunurile  aflate in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si a 

Serviciului Public de Salubrizare, asa cum au fost evidentiate in situatiile financiare contabile de la 

data incheierii protocolului de predare-primire in baza contractului de delegare de gestiune. 

S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. a preluat toate 

drepturile si obligatiile serviciilor publice reorganizate, ce decurg din: 

-Regulamentul de organizare si functionare 

-Avizele, autorizatiile si licentele necesare desfasurarii activitatii in conditiile legii  

Activitatea societatii se desfăşoară pe raza Comunei Targsoru Vechi, cuprinzând 

următoarele sisteme: alimentare cu apă: captarea apei, tratarea apei brute, transportul apei potabile 

si/sau industrial  înmagazinare şi distribuţie apă potabilă; canalizare: colectare, transport, epurare 

şi evacuare ape uzate. 

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L detine: 



-licenţă de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 5091 

/24.09.2020, clasa 3 cu valabilitate până la data de 24.09.2021 ; 

-autorizaţie de mediu nr. 95/29.08.2017-sistem canalizare si statie de epurare  

-autorizatie de mediu nr. 76/10.03.2020- sistem canalizare si statie de epurare 

-autorizaţii de gospodărire a apelor nr.97/01.06.2017; 

-autorizaţii sanitare 

In anul 2020 S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 

S.R.L  a fost administrata de domnul ENE GEORGE  EUGEN  in calitate de director. 

 Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile: 

- Actului constitutiv al S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE 

TIRGSORU VECHI S.R.L. 

- Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordonantei de urgenta nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor 

publice cu  modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice ; 

 S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L      s-

a asociat cu Comuna Targsoru Vechi  in vederea infiintarii a doua societati comerciale :  

-S.C. SERVICII COMUNALE TARGSORU VECHI S.R.L infiintata prin H.C.L. nr. 

76/15.06.2018  si 

- PARC INDUSTRIAL STREJNICU S.R.L. infiintata prin H.C.L. nr. 115/2219, detinand 5 

% din capitalul social al acestora. 

 Consiliul de administratie al S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE 

TIRGSORU VECHI S.R.L. numit prin H.C.L.  nr. 41/21.03.2019  si-a desfasurat activitatea in baza 

Planului de administrare aprobat pentru perioada 2019-2023 prin H.C.A. nr. 09 /07.06.2019, avand 

urmatoarea componenta : 

1. Petre Simona Anne Marie –presedinte  

2. Frusinoiu Maria Sinziana- membru ; 

3. Iordache Stefania –membru; 

4. Aricisteanu Georgian Viorel –membru ; 

5. Burlacu Ion –membru ; 

Pe parcursul anului 2020 Consiliul de Administrate al S.C. ECO SERVICIUL APA 

CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. s-a intrunit in cadrul unui numar de 8 

sedinte ordinare fiind emise un numar de 11 hotarari  si trei sedinte finalizate cu procese verbale 

de sedinta.  

Hotararile  emise de Consiliul de Administratie  au vizat in principal : 



-Aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli si programul anual de achizitii publice al 

S.C. ECO SERVICIUL APACANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L pentru anul 

2020; 

-Actualizarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020 ; 

-Prelungirea contractului de mandat al directorului general al societatii ; 

-Avizarea Bilantului contabil si contului de profit si pierderi incheiate la data de 31.12.2019 

la S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L pentru anul 

2020 ; 

-Aprobarea Raportului anual de activitata al Consiliului de administratie intocmit pentru 

S.C. Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L.  pentru anul 2019; 

-Aprobarea contributiei SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE 

TIRGSORU VECHI SRL , la majorarea capitalului social al societatii cu raspundere limitata PARC 

INDUSTRIAL STREJNICU SRL ; 

   -Aprobarea Raportului Consiliului de administratie intocmit pentru semestrul I al anului 

2020 la  S.C. Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L.; 

 -Aprobarea  Situatiilor  financiare pentru semestrul I al anului 2020 ale  S.C. Eco Serviciul 

Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L.  ; 

   -Privind actualizarea Statului de functii pentru Societatea Comerciala Eco Serviciul Apa 

Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L. urmare a modificarilor care au avut loc in cursul anului 

2020 ; 

-Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Eco Serviciul Apa– Canal 

– Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L. si a Programului de Investitii, Dotari si Resurse de finantare 

pentru anul 2020; 

-Aprobarea finantarii in sistem de leasing,  pe o perioada de cinci ani, a unui utilaj  MINI 

EXCAVATOR MACAO CT 16 de la SC BRAVAK IMPERIA S.R.L.  prin BRD SOGELEASE   

IFN  S.A. ; 

In sedintele finalizate cu procese-verbale de sedinta,  s-a analizat  Raportul anual privind 

indeplinirea indicatorilor de performanta ai directorului S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL 

SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., pentru anul 2019 si avizarea casarii obiectelor de 

inventar propuse de SC Eco Serviciul Apa Canal Salubrizare Tirgsoru Vechi SRL; 

 

           Cumulat pe anul 2020 indicatorii de performanta stabiliti prin Bugetul de venituri si 

cheltuieli si Contractul de mandat al directorului general au fost indepliniti , societatea realizand: 

 

Profit brut 166.970 

Impozit pe profit 12.373 

Profit net 154.597 

 

 

ANALIZA   SITUATIEI   FINANCIARE  A  SOCIETATII 



 

Conform datelor din Situatiile financiare incheiate la S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL 

SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. la 31.12.2020, cifra de afaceri a societatii in anul 

2020 a fost de 1.397.169 lei, cu 13,72% mai mare fata de cifra de afaceri obtinuta in anul 2019 de 

1.228.510 lei. 

Principalii indicatori economico-financiari realizati de catre S.C. ECO SERVICIUL APA 

CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. la data de 31.12.2020 se prezinta astfel: 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire indicator 

 

U.M. 

Realizari 

aferente perioadei 

01.01.2019-31.12.2019 

Realizari 

aferente perioadei 

01.01.2020-31.12.2020 

Realizat 

2020/ 

Realizat 

  2019 % 

I. Cifra de afaceri neta lei 1.228.510 1.397.169 113,72 

II. Venituri totale lei 1.282.090 1.435.661 111,98 

 Venituri din exploatare lei 1.276.962 1.429.808 111,97 

 Venituri financiare lei 5.128 5.853 114,14 

III. Cheltuieli totale lei 1.079.046 1.268.691 117,57 

 Cheltuieli din exploatare,  

din care: 

lei 1.074.572 1.265.347 117,75 

 Cheltuieli  cu materii 

prime si materiele 

consumabile 

lei 39.019 57.328 146,92 

 Alte cheltuieli materiale lei 13.623 33.448 245,53 

 Cheltuieli cu energia si 

apa 

lei 103.965 149.720 144,01 

 Cheltuieli cu personalul lei 554.117 599.074 108,11 

 Ajustari de valoare 

privind imobilizarile 

corporale si necorporale 

lei 25.479 36.286 142,41 

 Ajustari de valoare 

privind activele circulante 

lei -6.480 4.178 -64,47 

 Alte cheltuieli de 

exploatare 

lei 344.849 385.313 111,73 

 Cheltuieli financiare: lei 4.474 3.344 74,74 

IV. PROFITUL SAU 

PIERDEREA  NET(A) : 

lei    

 Pierdere neta lei 0 0 0 

 Profit net lei 173.978 154.978 89,07 

 Pret apa potabila lei/mc 3,21 3.21 0 

 Cantitatea de apa  

potabila facturata lei/mc 

mii/ mc 331.39 369.73 111,5 

 Capital social lei 200 200 100,00 

 Capitaluri proprii lei 315.004 367.713 116,73 



 

 In anul 2020  nivelul cifrei de afaceri a societatii  a crescut cu 13.72%  fata de anul 2019, 

urmare a cresterii volumului de apa facturata in anul 2020: 369.73 mii mc, fata de anul 2019 de  

331.39 mii mc. 

La 31.12.2020 societatea  a  inregistrat  un profit  net  in suma de 154.597 lei.  

In contul „Alte rezerve”- cota de dezvoltare” in suma de 82.263,70 lei sunt inregistrate 

sumele prelevate pe cheltuieli nedeductibile fiscal pentru constituirea cotei de modernizare de 3% 

din veniturile totale, inclusa in pretul de furnizare al serviciului de alimentare cu apa potabila, in 

conformitate cu  prevederile HCL nr. 120/24.11.2015.  

La data de 31.12.2020 cheltuielile cu personalul au fost de 599.074 lei, din care: cheltuielile 

cu salariile au fost in suma de 577.198 lei , iar cheltuielile cu asigurarile sociale au fost in suma de 

21.876 lei , cu 108.11 % mai mari fata de cheltuielile cu personalul aferente anului 2019. Cresterea 

a fost datorata in principal majorarii salariului minim pe economie in anul 2020 . 

Activul net contabil  

 

  

Indicatori active si pasive 

An Diferente 

2019/2018 

% 

2019 2020 

0 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

 ELEMENTE ACTIV     

A. Active imobilizate:     

 1.Imobilizari corporale 120.504 160.736 40.232  

 2.Imobilizari necorporale 4976 4258 -718  

 3.Imobilizari financiare 2510 4.510 2000  

 Total A 127.990 169.504 41.514 132,43 

B. Active circulante:     

 1.Materiale: 724 447 -277  

 2.Disponibilitati banesti 226.258 135.146 -91.112  

 3.Creante comerciale 177.037 193.882 -16.845  

 Total B 432.593 329.475 -103.118 76,16 

C. Cheltuieli in avans 0 0 0  

 Total active : A+B+C 560.583 498.979 -61.604 89,01 

D. Datorii curente:     

 1.Avansuri incasate in contul comenzilor 7.684 7.715 31  

 2.Datorii comerciale-Furnizori 29.015 24.964 -4.051  

 3.Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si 

datoriile privind asigurarile sociale 

165.482 96.097 -69.385  

 TOTAL D : 202.181 128.776 -73.405  

 ACTIVE CIRCULANTE  NETE:B-D 230.412 200.699 -29.713  

 TOTAL ACTIVE-DATORII 

CURENTE 

358.402 402.289 43.887 112,25 



E. Datorii care trebuiesc platite intr-o 

perioada mai mare de un an 

    

 Alte datorii , inclusiv datoriile fiscale si 

datoriile privind asigurarile sociale 
43.398 34.576 -8.822  

F. Provizioane 0 0 0  

G. Capital si rezerve:     

 1.Capital subscris-varsat 200 200 0  

 2.Rezerve legale 40 40 0  

 3.Alte rezerve 76.077 174.337 98.260  

 4.Profit sau pierderea reportata sold C 64.709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  50.061 -14.648  

 Profit sau pierderea reportata sold D 0 0 0  

 5.Profit sau pierderea exercitiului 

financiar (sold C ) 

173.978 154.597 -19.381  

 TOTAL CAPITALURI  PROPRII 315.004 367.713 52.709 116,73 

 

Imobilizarile corporale nete la 31.12.2020 sunt in suma de 160.736 lei (120.504 lei la data 

de 31.12.2019), cea mai mare pondere in total imobilizari corporale o detine grupa „Instalatii 

tehnice si masini”. Societatea administreaza bunurile proprietate publica a Comunei Targsoru 

Vechi , reprezentand sistemul de alimentare cu apa si canalizare . 

Lista bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Targsoru Vechi anexa la contractul 

de delegare de gestiune a fost aprobata prin HCL  nr. 32/16.03.2015. Contractul de delegare de 

gestiune a fost semnat in data de 21.07.2015 pentru o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de 

prelungire. 

La data de 31.12.2020 , imobilizarile financiare sunt in suma de 4.510 lei si  reprezinta cota 

parte din suma obligatiei de plata a redeventei datorate pentru primul an de activitate privind 

concesionarea serviciului public de alimentare cu apa in sume de 2.500 lei si parti sociale in suma 

de 2.010 lei detinute in baza asocierii intre: 

-S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI si Comuna 

Targsoru Vechi in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata , asociere aprobata prin 

H.C.A. in data de 08.06.2018  ( parti sociale in suma de 10 lei ) si 

-S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI S.R.L. si 

Comuna Targsoru Vechi in vederea infiintarii societatii PARC INDUSTRIAL STREJNICU S.R.L. 

( parti sociale in suma de 2.000 lei), asociere aprobata prin H.C.A. nr.10/28.08.2019. 

In anul 2020 creantele au crescut cu  suma de 20.357 lei  fata de anul 2019, cea mai mare 

pondere in total creante (94.35 %) sunt creantele de la populatie pentru prestarea serviciului de 

alimentare cu apa. O pondere de 5,65% din total creante o reprezinta creantele de la agentii 

economici.  

Datoriile sunt de regula datorii din activitatea curenta de exploatare. 

La data de 31.12.2020 societatea nu avea nici o obligatie privind plata indemnizatiilor catre 

membrii consiliului de administratie si conducerii executive, nu avea inregistrate avansuri spre 

decontare catre membrii conducerii executive. 



 

INDICATORI  CHEIE   DE  PERFORMANTA   PENTRU  MEMBRII 

CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE  PENTRU ANUL  2020 

 

 

I. STADIUL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR FINANCIARI- PONDERE 25 % DIN 

TOTALUL INDICATORILOR : 

 

OBIECTIVUL  I: CRESTEREA PRODUCTIVITATII MUNCII  

Indicator de performanta : Productivitatea muncii = 1.429,80  (venituri din exploatare )  / 17 (nr. 

mediu de salariati) = 84,10 mii lei/angajat; 

 

In  anul 2020 productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului)  a crescut fata de 

nivelul propus  de 50 mii lei/angajat,  fiind de 84,10 mii lei/angajat;- indicator indeplinit   

 

OBIECTIVUL II : REDUCEREA CHELTUIELILOR LA  1000 LEI VENITURI  

Indicator de performanta : Cheltuieli la 1.000 lei venituri =  1.268.691 (cheltuieli totale) / 

1.435.661 (venituri totale) x1.000 = 883,70 lei 

 

             In perioada anul 2020 cheltuielile la 1000 lei venituri (cumulat de la inceputul anului) au 

scazut fata de nivelul propus de 1070 lei, fiind de 883,70 lei – indicator indeplinit   

 

OBIECTIVUL III : DIMINUAREA PERIOADEI DE RECUPERARE A 

CREANTELOR 

Indicator de performanta : Perioada de recuperare a creantelor = 225.968 (creante curente) / 

1.397.169 (cifra de afaceri) x 365 (zile) = 59,03 zile 

   

 In perioada anul 2020, perioada de recuperare a creantelor a fost de 59,03 zile, fiind mai 

mica decat nivelul propus de <70 zile – indicator indeplinit. 

 

OBIECTIVUL IV : DIMINUAREA PERIOADEI  DE RAMBURSARE A DATORIILOR : 

 

Indicator de performanta : Perioada de rambursare a datoriilor = 128.776 (datorii curente) / 

1.397.169 (cifra de afaceri)  x 365 (zile) = 33,64 zile 

 

In perioada anul 2020, perioada de rambursare a datoriilor a fost de 33,64 zile, fiind mai 

mica decat nivelul propus de <60 zile – indicator indeplinit. 

 

OBIECTIVUL V : UTILIZAREA ADECVATA A RESURSELOR UMANE AVAND 

LA BAZA OPTIMIZAREA COSTURILOR SALARIALE  

 

Indicator de performanta : Incadrarea costurilor salariale planificate : - realizat 

Cheltuieli cu personalul = 599 (cheltuieli cu personalul realizat) / 718,48 (cheltuieli cu personalul 

planificat) = 0.83 - 83,00% 



 

          In perioada anul 2020 incadrarea costurilor salariale planificate a fost indeplinita. Valoarea 

obtinuta fiind de 83%, fiind mai mica decat nivelul propus de <100% - indicator indeplinit. 

 

OBIECTIVUL VI : CALITATEA SERVICULUI REFLECTAT IN GRADUL DE 

SATISFACERE A CERINTELOR POPULATIEI  

 

Indicator de performanta : Gradul de satisfacere a cerintelor populatiei : 

            In anul 2020 au fost inregistrate 38 sesizari care ulterior au fost rezolvate in cel mai scurt 

timp, iar restul  interventiilor la retelele de apa potabila si de canalizare s-au efectuat numai la 

solicitarile verbale ale populatiei – indicator indeplinit. 

            

             In anul 2020 s-a inregistrat un profit in valoare de 154.597 lei. 

II. Indicatori operationali –pondere 20% din  totalul indicatorilor : 

 

1. Calitatea serviciilor : 

 

  S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. a 

manifestat o preocupare continuă pentru obţinerea satisfacţiei clienţilor săi, prin controlarea 

activităţilor şi proceselor din cadrul societatii, cu scopul de a spori eficienţa şi eficacitatea cu care 

se răspunde solicitărilor şi cerinţelor înaintate de către utilizatori.  

   

   - s-au realizat analize lunare de catre DSP Prahova, conform programului de monitorizare 

de audit si control al calitatii apei potabile in conformitate cu H.G.R. 974/2004 modificat si 

completat cu H.G.R. 34/2013. In urma acestor analize s-a constatat o calitate buna a surselor de apa 

potabile din satul Strejnicu si mai putin potabila in satele Targsoru Vechi , Zahanaua si Stancesti 

datorita unui strat de oxid de fier aflat in forajele  de captare. 

            - pentru a crea o buna functionare a retelei de canalizare s-au achizitionat un numar de 8 

pompe noi pentru statiile de pompare, dar si reparatii lunare ale pompelor existente. 

 

2. Acoperire servicii : 

   In anul 2020 s-au realizat extinderi de retea apa potabila in satul Strejnicu pe urmatoarele 

strazi: Amurgului, Primaverii, Zenitului, Teiului, Stejarului, extindere retea canalizare in satul 

Targsoru Vechi pe strada Principala(Blocuri) si s-au executat 165 bransamente la reteaua de apa 

potabila si 98 de bransamente la reteaua de canalizare. 

           Pentru a acoperii necesarul de apa potabila s-a achizitionat un grup de pompe de 5.5Kw 

pentru a pune in functiune statia de pompe nr. 3 din satul Strejnicu. De asemenea a fost achizitionata 

o pompa submersibila pentru forajul F1 din Targsoru Vechi. 

 

3. Satisfactia clientilor : 

In anul 2020 s-a efectuat intreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de 

alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sitemului de epurare, 

având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă. Au fost inregistrate 38 sesizari care ulterior 

au fost rezolvate in cel mai scurt timp, iar restul  interventiilor la retelele de apa potabila si de 

canalizare s-au efectuat numai la solicitarile verbale ale populatiei. 



 

4.  Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora : 

In anul 2020 s-au realizat: 

-  o motivare pozitiva a angajaţilor pentru ca acestia sa desfăşoare o activitate de calitate, 

menţinerea unui climat organizaţional favorabil performanţei; 

- la sediul societatii s-au construit rafturi de depozitare a documentelor; 

- s-a realizat cresterea salariilor incepand cu ianuarie 2020; 

- acordarea de tichetelor cadou ; 

- s-au achizitionat echipamente IT. 

 
III.  Indicatori de guvernanta corporativa- pondere 55% din totalul indicatorilor : 

1. - Strategia societatii comerciale : 

   In anul 2020 s-a urmarit continuarea liniei de dezvoltare a societăţii prin consolidarea 

obiectivelor strategice pe care S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE 

TIRGSORU VECHI S.R.L. şi le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societăţii cât şi 

ţintele generale de performanţă economică.  

Legat de obiectivele strategice stabilite pentru anul 2020 s-au urmarit urmatoarele: 

 

a. Reabilitarea, modernizarea si extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a 

retelei de canalizare si a epurarii apelor uzate pe intreaga arie de acoperire a Comunei 

Targsoru Vechi: 

 

Serviciile de furnizare a apei potabile, a retelei de canalizare si a epurarii apelor uzate pe 

intreaga arie de acoperire a Comunei Targsoru Vechi au fost reabilitate, extinse si modernizate cu 

sprijinul Primariei Comuna Targsoru Vechi. Astfel, in anul 2020 s-au realizat urmatoarele:         

           - extindere retea apa potabila str. Amurgului satul Strejnicu; 

 - extindere retea apa potabila str. Primaverii, satul Strejnicu; 

           - extindere retea apa potabila str. Zenitului, satul Strejnicu; 

           - extindere retea apa potabila str. Teiului, satul Strejnicu; 

           - extindere retea apa potabila str. Stejarului, satul Strejnicu; 

           - extindere retea canalizare str. Principala(Blocuri), satul Targsoru Vechi. 

 Pentru o buna functionare a statiilor de pompare apa potabila din satele Targsoru Vechi si 

Stancesti s-au achizitionat 2 convertizoare de frecventa, in acest sens reusindu-se automatizarea 

celor 2 statii, dar si reducerea consumului de energie electrica. 

 In anul 2020 s-a realizat intretinerea statiilor de epurare si de pompare a apelor uzate pentru 

a asigura performante suficiente in conditii climatice normale, in acest sens achizitionandu-se 8 

pompe noi. 

 

b. Asigurarea continuitatii serviciilor, la standard tehnice si de calitate conform 

normelor europene si nationale: 

 

In acest sens s-au realizat urmatoarele: 

- s-a continuat si imbunatatit colaborarea cu serviciul extern DATIS, ce asigura evidenta 

facturilor emise catre beneficiari, evidenta incasarilor, a facturilor restante, a penalitatilor calculate. 



Astfel, putem avea in orice moment situatia completa si reala a incasarilor pe zi, lunare , trimestriale 

sau anuale; 

- serviciile oferite de S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU 

VECHI S.R.L. s-au realizat cu promptitudine si profesionalism, tratand cu atentia cuvenita oricare 

solicitare venita din partea tuturor beneficiarilor; 

- pentru o buna functionare si intretinere a statiilor de epurare din satele Strejnicu si Stancesti, 

s-au continuat contractele de mentenanta cu S.C. REDI - TRISTAR S.R.L. cu sprijinul Primariei, 

si cu S.C. MADA Elemente de constructii S.R.L.  
 

c. Mentinerea unui echilibru in limite de suportabilitate intre politicile de tarifare, 

costuri de productie si profitabilitate: 

In anul 2020 am incercat si am reusit sa nu majoram tarifele la reteaua de apa potabila si 

reteaua de canalizare, astfel tariful ramanand acelasi ca in anul 2019. Am incercat astfel sa 

mentinem un echilibru intre costurile noastre si dorintele beneficiarilor de a pastra tariful. 

 

d. Imbunatatirea sistemului de relatii cu consumatorii: 

In ceea ce priveste realizarea acestui obiectiv mentionez ca in anul 2020 a fost intretinut 

site-ul web al societatii disponibil tuturor utilizatorilor de apa potabila si canalizare, acest site fiind 

un mijloc de relationare foarte eficient, efectuat si cu costuri reduse. 

 

e. Consolidarea capacitatii operationale si imbunatatirea performantelor societatii:                   

 Consolidarea capacității operaționale a societatii s-a realizat prin extinderi de retea apa 

potabila, executandu-se 165 bransamente la reteaua de apa potabila si 98 de bransamente la reteaua 

de canalizare. 

In cursul anului 2020, pentru pastrarea calitatii distributiei de apa potabila s-au achizitionat 

sisteme de dozare hipoclorit automat pentru forajele F2, F4 si F5 din satul Strejnicu, reusindu-se 

astfel ca toate forajele din satul Strejnicu sa functioneze cu sisteme de dozare hipoclorit automat. 

Performantele societatii au crescut, cea mai importanta dovada fiind cresterea incasarilor cu 

11.39% in anul 2020 fata de 2019. 

 

2.Stabilirea, revizuirea si raportarea   la timp a indicatorilor de performanta  ai societatii:  

 

 Indicatorii de performanta au fost stabiliti   prin hotararea Consiliului local , ca anexa la  la 

contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administratie. Acesti indicatori sunt calculati si 

analizati la fiecare inceput de an pentru anul care se incheie. Intotdeauna s-a urmarit respectarea 

formulei de calcul si incadrarea in limitele stabilite.  

In anul 2020 toti indicatorii financiari si nefinanciari, au fost indepliniti.  

           Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.64/2001 privind repartizarea profitului, 

societatea a achitat dividende in cuantum de 50% din profitul net aferent anilor anteriori 

actionarului societatii, Comuna Targsoru Vechi. 

De asemenea in anul 2020, societatea a achitat in intregime suma restanta, conform contului 

462 din evidenta contabila, ce o avea de plata catre actionarul societatii, Comuna Targsoru Vechi  



3.Transparenta si comunicare: 

 

Transparenta si comunicarea societatii cu beneficiarii serviciilor oferite de S.C. ECO 

SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. s-a imbunatatit vizibil 

prin intretinerea site-ului web, in acest site fiind publicate informatii de interes general. De 

asemenea au fost puse la dispozitia beneficiarilor numere de telefon pentru fiecare compartiment 

al societatii. 
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