
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2018 
ale unor societăți comerciale la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar 

 
 

          CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere expunerea de motive nr. 5882/11.04.2019 la proiectul de hotărâre inițiat de 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora ;  
         Văzând: 
 - adresa nr. 11.394/04.04.2019 înaintată de conducerea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroşani, privind înaintarea spre analiză şi aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Apa 
Serv Valea Jiului S.A. Petroşani pe anul 2019, şi a notei de fundamentare nr. 9416/27.03.2019 privind 
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, înregistrate la registratura Consiliului 
Judetean Hunedoara sub nr. 5542/05.04.2019; 
 - Decizia nr. 8/02.04.2019 a Consiliului de Administraţie al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroşani privind avizarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA 
JIULUI S.A. Petroşani  pe anul 2019, precum şi comunicarea numărului maxim de personal prevăzut 
pentru anul 2019;  
 - adresa nr. 11393/04.04.2019 a directorului general al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroşani înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 5545/05.04.2019 privind 
înaintarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2018, însoţite de notele 
explicative la situaţiile financiare anuale, balanţa de verificare la 31 decembrie 2018, raportul de 
gestiune asupra situaţiilor financiare, Raportul administratorilor (consiliului de administraţie) al SC APA 
SERV VALEA JIULUI SA Petroşani pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, Decizia 
Consiliului de Administraţie nr. 12/02.04.2019 a SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani privind 
avizarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2018 şi Raportul auditorului extern independent asupra 
situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul  încheiat la 31.12.2018 ale SC APA SERV VALEA JIULUI 
SA Petroşani; 
 - adresa nr. 5792/11.04.2019 a conducerii SC APAPROD SA Deva având ca obiect înaintarea 
spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. APAPROD  S.A. Deva pe anul 2019, precum 
şi nota de fundamentare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al APAPROD SA Deva pe anul 2019, 
înregistrate la registratura Consiliului Judetean Hunedoara sub nr. 5915.11.04.2019; 
 - Decizia nr.14/10.04.2019 a Consiliului de Administraţie al S.C. APA PROD S.A. Deva privind 
aprobarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC APAPROD SA Deva; 
 În conformitate cu prevederile art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2018, 
ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum şi ale 
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, precum şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 10/03.01.2019 privind 



principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; 
 În temeiul art.91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit.d şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.(1)- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA SERV VALEA 
JIULUI S.A. Petroşani, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani, să voteze bugetul de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2019, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art.2.(1)- Se aprobă situaţiile financiare anuale pe anul 2018 ale SC APA SERV VALEA  
JIULUI S.A. Petroşani, prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezenta hotărâre. 
          (2)- Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administraţie al  SC APA SERV VALEA 
JIULUI S.A. Petroşani, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 2.2 la prezenta hotărâre. 
          (3)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani, să voteze potrivit dispoziţiilor 
alin.(1) şi alin.(2) ale prezentului articol. 
 Art.3.(1)- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA PROD  S.A. 
Deva, prevăzut în anexa  nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2)- Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. APA PROD S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art.4.(1)- Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
          (2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
          
 
             PREŞEDINTE,                                             AVIZAT, 
             Mircea Flaviu Bobora     SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                     Daniel  DAN 
                                                                                                      
      
 
 
 
 
Deva, la __________2019 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
Nr. 5882/11.04.2019 
 
     EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 
 SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani și SC APA PROD SA Deva sunt operatorii 
regionali ai serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, care gestionează sistemele de apă 
organizate la nivelul Judeţului Hunedoara, în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare din ariile de operare. La aceşti operatori economici, Judeţul 
Hunedoara deţine participaţie majoritară, respectiv: 

 52% din capitalul social al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, şi  
 76% din capitalul social al  SC APA PROD SA Deva. 

 Conform prevederilor art. 4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – 
teritoriale sunt acţionari unici, ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici de interes judetean, respectiv SC APA 
SERV VALEA JIULUI SA Petrosani şi SC APA PROD SA Deva, se aprobă prin hotărâre a consiliului 
judeţean, iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea 
sau în portofoliul cărora se află operatorii economici respectivi. 
 În acest context, consiliile de administraţie ale operatorilor economici au avizat şi au înaintat 
spre aprobarea consiliului judeţean, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26 /2013, după cum urmează: 
 - bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC APA SERV VALEA JIULU SA Petroşani, 
potrivit Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. Menţionăm faptul că proiectul de BVC a fost avizat de 
Consiliul de administraţie al operatorului economic, prin Decizia nr. 8/2019; 
  - bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC APA PROD SA Deva, potrivit Anexei nr. 3 
la proiectul de hotărâre, în condiţiile în care proiectul de BVC a fost avizat de Consiliul de 
administraţie al operatorului economic prin Decizia nr. 14/2019; 
 Bugetele de venituri şi cheltuieli au fost elaborate într-un format echilibrat, au fost iniţiate, 
avizate şi propuse spre aprobare de către consiliile de administraţie/administratorul societăţilor, 
avându-se în vedere următoarele: 

 obligaţiile operatorilor economici privind implementarea proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată; 

 prevederile art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019;  

 Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia , 
precum şi  

 Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Pe de altă parte, prin adresa nr. 11393/04.04.2019 a directorului general al S.C. APA SERV 
VALEA JIULUI S.A. Petroşani înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 
5545/05.04.2019 au fost înaintate, spre analiză şi aprobare, situaţiile financiare anuale pentru 
exerciţiul încheiat la 31.12.2018, însoţite de notele explicative la situaţiile financiare anuale, balanţa 
de verificare la 31 decembrie 2018, raportul de gestiune asupra situaţiilor financiare, Raportul 
administratorilor (consiliului de administraţie) al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani pentru 
perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 şi Decizia Consiliului de Administraţie nr. 12/02.04.2019 
a SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani privind avizarea situaţiilor financiare anuale pe anul 



2018. Documentaţia înaintată conţine Raportul auditorului extern independent asupra situaţiilor 
financiare anuale pentru exerciţiul  încheiat la 31.12.2018 ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroşani.  

Fiind îndeplinite condiţiile legale, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, propunem spre analiza şi aprobarea consiliului judetean situaţiile 
financiarea anuale pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2018, potrivit Deciziei Consiliului de 
Administraţie nr. 12/02.04.2019 a SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani privind avizarea 
situaţiilor financiare anuale pe anul 2018. 

Până la data prezentei, operatorul regional SC APAPROD SA Deva nu a depus spre aprobare 
situatiile financiare anuale pe anul 2019, nefiind finalizată procedura de auditare a acestora. 
 Faţă de considerentele de mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Flauviu Bobora 



                                                   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
Direcţia Programe, Prognoze,      Directia Administraţie Publică 
 Buget, Finanţe        Locală 
    Nr. 5883/11.04.2019 

 
 

RAPORT DE  SPECIALITATE 
 
 
 
 Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – 
teritoriale sunt acţionari unici, ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, de interes judetean, se aprobă prin 
hotărâre a consiliului judeţean. 
 Menţionăm faptul că, la nivelul judeţului Hunedoara, SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petrosani şi SC APA PROD SA Deva sunt operatorii ai serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, care gestionează sistemele de apă organizate regional, astfel încât să fie îndeplinite 
condiţiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor nerambursabile necesare dezvoltării infrastructurii 
de apă şi apă uzată. La aceşti operatori economici, Judeţul Hunedoara deţine participaţie majoritară, 
respectiv 52% din capitalul social al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petrosani, şi 76% la SC APA 
PROD SA Deva. 
 Consiliile de administraţie ale operatorilor economici de interes judeţean au elaborat şi au 
înaintat spre aprobarea consiliului judeţean, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, 
întocmite potrivit dispoziţiile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3145/2017, după cum 
urmează: 
 - bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC APA SERV VALEA JIULU SA Petroşani, 
potrivit Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. Menţionăm faptul că proiectul de BVC a fost avizat de 
Consiliul de administraţie al operatorului economic, prin Decizia nr. 8/2019; 
  - bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC APA PROD SA Deva, potrivit Anexei nr. 3 
la proiectul de hotărâre, în condiţiile în care proiectul de BVC a fost avizat de Consiliul de 
administraţie al operatorului economic prin Decizia nr. 14/2019; 
 La elaborarea bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consiliile de administraţie au avut 
în vedere obligaţiile operatorilor economici privind implementarea proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, prevederile art. 62 din Legea 
bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019; ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia,precum şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 De asemenea, prin adresa nr. 11393/04.04.2019, S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroşani a transmis spre analiză şi aprobare, situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul încheiat la 
31.12.2018, însoţite de: 

 notele explicative la situaţiile financiare anuale,  

 balanţa de verificare la 31 decembrie 2018,  

 raportul de gestiune asupra situaţiilor financiare,  



 Raportul administratorilor (consiliului de administraţie) al SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroşani pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 şi  

 Decizia Consiliului de Administraţie nr. 12/02.04.2019 a SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroşani privind avizarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2018.  
Documentaţia de aprobare înaintată include Raportul auditorului extern independent asupra 

situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul  încheiat la 31.12.2018 ale SC APA SERV VALEA JIULUI 
SA Petroşani, şi sunt întocmite potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice. 

  
Până la data prezentei, operatorul regional SC APAPROD SA Deva nu a depus spre aprobare 

situatiile financiare anuale pe anul 2019, nefiind finalizată procedura de auditare a acestora. 
 
 Faţă de considerentele de mai sus, este necesar să fie întocmit un proiect de hotărâre de 
consiliu judeţean având ca obiect: 

 aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale SC APASERV VALEA JIULUI SA 
Petrosani si Sc APAPROD SA Deva, la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar 
majoritar  

 aprobarea  situaţiilor financiarea anule încheiate la 31.12.2018 ale SC APASERV VALEA 
JIULUI SA Petrosani. 

 
 
 Director executiv,       Director executiv,  
         Daniela  Ioana  DAN      Adina PRODAN-DUBEŞTEAN 

 
 
 
 

Sef Serviciu Administrarea domeniului public si privat  
Munteanu  M. 

 
 



 
 
 

ANEXA  NR. 1 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019 

 
 
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
pe anul  2019 

al   
SC APA SERV VALEA JIULUI SA  Petroşani 

 
 
 
 

Prezenta anexă conţine  __ file 
 
 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mircea Flaviu Bobora                     Daniel DAN 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXA  NR. 2.1 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019 

 
 
 

SITUATIILE  FINANCIARE  ANUALE 
pe anul  2018 

al   
SC APA SERV VALEA JIULUI SA  Petroşani 

 
 
 
 

Prezenta anexă conţine  __ file 
 
 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mircea Flaviu Bobora                     Daniel DAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA  NR. 2.2 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019 

 
 

Raportul anual  
al  

Consiliului de Administraţie al  SC APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani,  
pe anul 2018 

 
 
 

Prezenta anexă conţine  __ file 
 
 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mircea Flaviu Bobora                     Daniel DAN 
 
 



 
 
 

ANEXA  NR. 3 
la  Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019 

 
 

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI 
pe anul 2019 

al   SC APA PROD  SA  DEVA 
 
 
 
 

Prezenta anexă conţine  __ file 
 
 
 

 PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mircea Flaviu Bobora                     Daniel DAN 


