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RAPORT 

PRIVIND EXECUTIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL 

anul2015 

 

 

Societatea a obținut următorii indicatori financiari conform datelor raportate 

în bilanțul contabil auditat încheiat la data de 31 decembrie 2015.  

Total active = 343.815 lei 

Capitaluri proprii = 204.592 lei. 

Venituri totale = 2.918.113,24 lei 

Cheltuieli totale = 2.835,717,97 lei 

Profit brut = 100.103 lei 

Profit net = 82.776 lei 

 

Consiliul de Administratie propune ca profitul net realizat să fie repartizat 

astfel: 

- rezerva legală = 4986 lei 

- dividende = 38.895 lei din care Orașul Cisnădie 38.506 lei și Orașul 

Săliște 389 lei.  

- surse proprii de finanțare = 38.895 lei 

 

 Activitatea de investitii 

 

In   anul 2015  s-au facut achizitii de active imobilizate in valoare de lei fara 

TVA astfel : 

 

- Camion Mercedes fara plug    55360  lei 

- Talpa vibratoare                                           3030 lei 
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- Autoturism Skoda second hand  8828 lei 

- Bariera auto     4391 lei 

 

 

Activitatea de Resurse umane-Personal 
La nivel de department principalele activitati : 

- Inregistrarea personalului 

- Intocmirea si actualizarea dosarelor personalului 

- Evidenta adeverintelor (de venit, medicale, etc) 

- Verificarea si actualizarea fiselor de post 

- Evidenta concediilor de odihna 

 

La inceputul anului 2015 societatea inregistra un numar de 32 salariati. Pe 

parcursul trim1, trim 2, trim 3  au avut loc fluctuatii de personal (plecari-

veniri) precum si angajari temporare pe perioada determinate situatia la 30 

septembrie  2015 : 

- 5 angajati – personal TESA 

- Direct productive si indirect productive = 324 

- Media angajatilor la 30 septembrie  = 39 

 

Cheltuieli de natura salariala  anul 2015  =  1043,58 mii   lei 

din care : 

 

 

Declaratiile cuprinse in prezentul raport au drept temei datele 

consemnate in balante-bilant contabil, audit extern/statutar precum si 

Obiectivele propuse pentru anul 2015 

 

 

        Director general 

        Cristian Orlandea 

 

 
 


