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RAPORT
privind executia mandatului directoratului
in TRIM IV 2015
1.

Performante financiare

In trimestrul IV al anului 2015 SC Drumuri si Poduri SA Sibiu a realizat venituri
totale in suma de 12.642.777 lei (fara TVA) cu o medie lunara de 4.214.259 lei.
ANALIZA VENITURI TRIMESTRUL IV 2015
Valoare fără TVA

Terti
Consiliul Judetean
Total Cifra Afaceri
Productia interna cu lucrări în curs de
execuție
Total venituri T 4 (I + II)

2.641.939,43
7.294.000,88
9.935.940,31
2.706.837,09
12.642.777,40

I. VANZARI CATRE TERTI
Valoare fără TVA

Vanzari emulsie
Inchirieri
Vanzari materiale
Lucrări U.A.T.
Total vanzari terti

154.817,79
8.993,96
15.695,67
2.462.432,01
2.641.939,43

II. CONSILIUL JUDETEAN SIBIU
Valoare fără TVA

Lucrări asfaltare/plombari
Intretinere drumuri
Activitate deszapezire
Total Cons.Jud.

3.994.803,97
2.372.987,60
926.209,31
7.294.000,88

Activitatea catre terti privind vanzarile de emulsie cationica, inchirierile de utilaje si
lucrari de intretinere si reparatii pentru TRIM IV 2015 este in valoare de 2.641.939 lei.
Activitatea de productie interna a fost in TRIM IV in valoare de 2.706.837 lei .
Pentru Consiliul Judetean Sibiu , SC Drumuri si Poduri S.A a executat in Trim IV
lucrrari de intretinere si reparatii la drumurile judetene si comunale in valoare de
7.294,000 lei.
2.

Activitatea de productie

Lucrarile de reparatii si intretinere pe drumurile judetene si comunale care s-au executat
in trimestrul al IV din 2015 sunt urmatoarele:

1. Covoare asfaltice
Drum asfaltat
Km asfaltati Val. Fara TVA/lei
1 DJ 141 D Presaca
2.4
987116.21
2 DJ 143B Mag
1
230867.25
3 DJ 106A Sibiu (Muzeul Astra)
3.5
669658.88
4 DJ 106E Cristian
1
239714.52
5 DJ 106G Apoldu de Jos
2
565365.6
6 DJ 105G Sadu
0.8
226360.63
7 DJ 141C Bogatu Roman
2
516836.96
Total
12.7
3435920.05
2. Curatiri de santuri (santuri de
pamant si santuri betonate) pe
drumuri judetene
5.4
155147.46
3. Plombari cu sort si emulsie
5.344 mp
238634.48
4. Siguranta circulatiei
1 Montat parapet nou
12 ml
2 Marcaje rutiere drumuri judetene
68.4
88047.02
5. Efectuarea recensamantului
traficului rutier 2015 pe drumurile judetene
77054.96
si comunale pentru 88 de posturi
Total (1+2+3+4+5)
3994803.97
Acțiunea are loc ca urmare a recomandării Comisiei Economice pentru Europa a
Organizației Națiunilor Unite și se va desfășura în toate țările Uniunii Europene.
Înregistrările de trafic se desfășoară după un calendar prestabilit, timp de zece zile,
în diferite perioade ale anului, respectiv două zile în luna aprilie, două zile în luna mai, trei
zile în luna august, o zi în luna octombrie și două zile în luna noiembrie. Recensământul
traficului rutier se va încheia în data de 14 noiembrie, ora 20.00.

Recenzarea traficului rutier se efectuează periodic, o dată la cinci ani și are drept
scop determinarea repartiției și evoluției în timp a traficului de vehicule de marfă și
persoane pe rețeua de drumuri publice interurbane din România și stabilirea gradului de
solicitare din trafic a acesteia.
Astfel, sunt monitorizate următoarele tipuri de vehicule: biciclete și motociclete,
autoturisme, microbuze, autocamionete și autospeciale până la 3,5 tone, autocamioane și
derivate cu două, trei și patru axe, autovehicule tip TIR, autobuze, tractoare, autocamioane
cu remorcă și vehicule cu tracțiune animală.
- activitatea de deszapezire pentru drumurile judetene si comunale pentru TRIM IV 2015
au fost in valoare de 926.209 lei.
Activitatea de deszapezire isi desfasoara activitatea in 5 baze din judet( Sibiu, Carta,
Agnita, Seica Mare, Dumbraveni) si 5 puncte de sprijin (Paltinis, Pauca, Poiana
Neamtului , Rau Sadului, Blajel) cu un numar de 67 de utilaje.
3.

Activitatea de investitii

Programul de investitii are in vedere continuarea modernizarii parcului auto, a sectiei
de utilaje precum si modernizarea balastierei de la Carta.
In trimestrul IV pentru anul 2015 din fondul propriu de investitii s-au achizitionat
urmatoarele utilaje necesare societatii pentru buna desfasurare a activitatii conform listei
de investitii aprobata:
-lame pentru deszapezire noi 3 buc. 68.418 Lei
-sararita SH3 buc. 121.421,70 lei
-autogreder SH 1 buc. 394.240 lei
-incarcator frontal nou 430.000 lei
- utilaj MEB pt. Imprastiere emulsie bituminoasa nou 12.243 lei
-cilindru terasier SH 211.585 lei
Total investitiilor la finele anului 2015 este de 2.139.148 lei reprezentand 88% din
valoarea totala propusa de 2.435.000 lei.
4. Activitatea de resurse umane, salarizare, juridic, administrativ.

Pentru S.C. Drumuri si Poduri SA Sibiu, factorul uman a reprezentat intotdeauna o
principala sursa de atingere a obiectivelor fixate.
În acest context politica de resurse umane, dezvoltata la nivelul societatii, a luat în
considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calităţi specifice. Sarcinile stabilite
în fisa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite

astfel incat sa nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte calitatea activităţii.
5. Activitatea de natură juridica
În perioada de referinţă, conform prevederilor HCJ nr.251/2013 (privind aprobarea Normelor
procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziţie produse, servicii si lucrări), societatea a
încheiat contracte de achizitie produse, servicii si lucrări cu terţe societăţi.
De asemenea au fost intreprinse masuri de recuperare a creantelor de la S.C. DAFORA S.A.
Medias si S.C. SCA.MO.TER S.R.L. Sibiu, rezultate în urma neîndeplinirii clauzelor contractuale.
Menţionăm faptul că în prezent suntem în procedura judiciară cu S.C. SABELA PRODSERV SRL
PLOIESTI si S.C. MULTIPLAND SRL Odorheiu Secuiesc

6.Activitatea de control intern managerial
Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial, in
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
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