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          ROMÂNIA 
           PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

             B-dul Eroilor nr. 8  Braşov  500007    
                        Tel :  +40-268-984/  înt  252 

 
Compartiment  de Guvernanţă Corporativă                   Nr.47413/19.06.2017                  Înd: I 
 
                                                                               
 
                                                                      RAPORT 
                  privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela    
                                             Municipiului Braşov  pentru   anul 2016 
 
a)  Politica de acţionariat a Municipiului Braşov : 
 

 
 
Nr. 
Crt. 

 
   Denumire  
    entitate  

    
        
CUI 

 
Nr. Înregistararii 
la oficiul registrul 
comertului/obiect 
de activitate  

 
Adresa,nr. 
Telefon. nr.fax, 
adresa e-mail 

Hotarirea 
autoritatii 
publice 
deliberative 
de înfiîntare  

          
       Structura      
   acţionariatului  

 
 
Obs. 

Denumire 
acţionar  

Pro 
cent  

  0         1     2               3       4         5    
  1 Regia Publică 

Locală a 
Pădurilor 
Kronstadt  
R.A. 

RO177
30816 

J08/1660/28.06.20
05/Admînistreaza 
fondul forestier 
proprietatea 
publică a 
Mun.Braşov 

Str. Panselutelor 
nr.23, bl.1,Braşov  
0368405401 
rplpkronstadt@ya
hoo.com 

HCL 
nr.180/2005 
republicată 
conf.HCL 
nr.299/2005 

  Activa 

  2 S.C.  
RATBV S.A. 

RO110
2556 

J08/45/1991/Trans
porturi urbane 
suburbane şi 
metropolitane de 
călători  

Str. Harmanului 
nr.49,Braşov 
0268334678 
 ratbv@ratbv.ro 

HCL  nr. 
393/2016 
republicată  

Municipiul 
Braşov 
Agenţia 
Metropoli 
tană pentru 
Dezvoltare 
Durabilă 
Braşov 

99,99
% 
 
0,01% 

Activa 

  3 S.C. RIAL 
S.R.L. 

RO110
7650 

J08/1529/1998/Ad
ministrează 
immobile 
proprietate publică 
sau privata a Mun. 
Braşov  

Str. Al.I.Cuza 
nr.29,Braşov 
0268418173 

HCL nr. 
289/1998, 
HCL nr. 
380/2004, 
republicată 

Municipiul 
Braşov  

100% Activa 

  4 S.C. Tetkron 
S.R.L.  

RO272
72953 

J08/887/2010/ 
Lucrări de 
înstalaţii sanitare , 
de încălzire şi de 
aer condiţionat 

Str. Pictor 
Luchian nr.25E 
Braşov, 
0368445240 
office@tetkron 
.ro 

HCL  nr. 
416/2010 
modificată  

Municipiul 
Braşov  
S.C. RIAL 
S.R.L. 

99,99
8 % 
0,000
2% 

Activa 

  5 S.C. 
Compania 
APA Braşov 
S.A. 

RO109
6128 

J08/77/1991/Pres 
teaza servicii de 
alimentare cu apa 
şi canalizare  

Str. Vlad Tepes 
nr.13 Braşov , 
0268408602 
apaBraşov@apaBr
aşov.ro 

HCL nr. 
886/2006, 
HCL nr. 
1072/2007 

Mun. 
Braşov 

42,0% Activa 

Judetul 
Braşov 

42,0% 

Orasul 
Rupea 

3,40% 

Orasul 3,10% 
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Ghimbav 
Comuna 
Apaţa 

1,80% 

Comuna 
Halchiu 

2,70% 

Comuna 
Hărman  

2,80% 

Comuna 
Sânpetru 

2,20% 

 
b) Modificări  strategice în funcţionarea întreprinderilor publice : 
-regia autonomă de transport  Braşov s-a transformat în societate comercială pe acţiuni cu denumirea de  
SC RATBV S.A.  ,  
-capitalul social al SC Tetkron S.R.L. a fost majorat  însă nu a fost şi varsat , s-a modificat şi obiectul 
principal de activitate al societăţii  
c) Evoluţia performanţei economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea autorităţii publice 
tutelare  
Evoluţia indicatorilor în contul de profit şi pierderi pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 se prezintă 
astfel : 
Nr.  
Crt. 

Denumire 
îndicatori  

       RPLP   Kronstadt       
                RA 

            SC RATBV SA       SC RIAL SRL 

Realizat 
2015 

Realizat 
2016 

Realizat  
2015 

Realizat 
2016 

Realizat  
2015 

Realizat 
2016 

   1  Cifra afaceri 13.120.690 11.849.690 56.733.430 53.675.863 3.987.470 3.300.169 
  2 Venituri totale  14.287.350 13.741.354 65.483.040 54.398.868 5.011.490 3.700.114 
  3 Cheltuieli 

totale  
10.056.990 11.151.555 57.715.070 57.869.407 4.535.460 4.241.509 

  4 Rezultat 
exercitiu 

  4.230.360   2.590.349   7.767.970 -3.470.539    476.030 -  541.395 

 
Nr.  
Crt. 

Denumire 
îndicatori  

   SC Tetkron S.R.L Compania APA Braşov SA 
Realizat 
2015 

Realizat 
2016 

Realizat 
2015 

Realizat 
2016 

   1  Cifra 
 afaceri 

 24.142.170 11.595.226 108.279.200 110.858.000 

  2 Venituri 
totale  

 24.613.090 11.843.745 115.968.070 115.404.000 

  3 Cheltuieli 
totale  

 43.578.430 19.407.900   99.262.370 102.561.000 

  4 Rezultat 
exercitiu 

-18.965.340 -7.564.155   16.705.700   12.843.000 

 
d) Politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorităţii 
publice tutelare : 
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.  – situaţia pe anul 2016 arată că regia pădurilor 
funcţionează cu  profit , care însă este mai mic decât cel pe anul 2015 . Se observă o scădere a cifrei de 
afaceri şi o uşoară creştere a cheltuielilor totale , veniturile totale  relativ la cifra de afaceri sunt mai mari 
ca anul trecut . Din profitul realizat pe anul 2016 regia pădurilor Kronstadt  a vărsat la bugetul local suma 
de 1.107.258,78 lei fiind singura entitate  subordonată  care a adus venit la bugetul local al Municipiului 
Braşov . 
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SC RATBV SA –  situatia pe anul 2016 arată o deteriorare a situaţiei economico-financiare a societăţii 
faţă de anul 2015 , se observă o reducere a veniturilor realizate, în timp ce cheltuielile au rămas la fel , 
conducerea societatii apreciază drept cauze principale ca fiind modificarea planului tarifar , dificultăţile 
întimpinate în implementarea proiectului “Managementul informatizat al transportului public de călători în 
Municipiul Braşov “ precum şi nerealizarea planului de circulaţie ca urmare a deficitului de personal 
(soferi autobus)  şi problemelor de natură tehnică în exploatarea parcului auto din dotare . Conducerea 
societăţii estimează ca pentru anii următori să se acopere aceasta pierdere prin măsurile preconizate a fi 
implementate în anul 2017 ,cum ar fi : reorganizarea sistemului managerial,  achiziţia de noi autobuze , 
modificarea traseelor,  şi alte activităţi aducatoare de venituri - şcoala de şoferi,  service auto etc.  
SC RIAL SRL  - situaţia pe anul 2016 arată o pierdere faţă de anul 2015 datorată nerealizării veniturilor 
din exploatare, deşi  cheltuielile  totale au rămas aproximativ aceleaşi,  ponderea importantă în structura 
cheltuielilor  totale o reprezintă  cheltuielile  cu  personalul . Veniturile societăţii au constat  în  principal 
din activitatea de închiriere spaţii de locuit ,cu altă destinaţie,  garaje, din lucrări de construcţii şi alte 
venituri  din comisioane . 
SC  Tetkron SRL - conform situaţiilor transmise pentru anul 2016, se observă o reducere majoră a 
activităţii societăţii, exprimată prin reducerea substanţială a veniturilor comparativ cu anul 2015. Datorită 
conjuncturii  , societatea a pierdut  licenţa de furnizare energie termică şi concesionarea serviciului de 
alimentare cu energie termică a Municipiului Braşov,  ceea ce  a determinat reducerea substanţială a 
activităţii . Prin grija Conşiliului Local  Braşov, s-a procedat la majorarea capitalului social al societăţii, 
capital subscris însă care pînă în prezent nu a fost vărsat  către societate , totodata societatea a modificat 
obiectul  sau principal de activitate . 
Compania  APA  SA  - conform situaţiei  pe anul 2016, se observă o scădere a profitului societăţii datorate 
creşterii  cheltuielilor  de exploatare ,în principal datorate unor penalităţi ,  însă se observă o  constanţă a 
realizării veniturilor  totale şi o cretere a cifrei de afaceri . Profitul societăţii a fost repartizat către salariaţi 
şi alte surse de finanţare, fără a se acorda dividente către acţionari . Conducerea societăţii sprijină 
creşterea activităţii companiei prin : monitorizarea constantă a lichidităţii, pregătirea unor strategii de 
gestionare a crizei de lichidităţi şi stabilirea unor măsuri de preântâmpinare a unor crize de lichidităţi , 
monitorizarea zilnică a fluxului de trezorerie , etc.  
 
Pentru întocmirea prezentului raport s-au foloşit : 
- Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt RA-Situatia finaciara anuala incheiata la 31.12.2016  
 -SC  RIAL SRL  - Raportul de gestiune al administratorului la data de 31.12.2016  
 -SC RATBV SA  -Raportul anual aferent exerciţiului financiar 2016  
 -SC Compania APA SA  -Raportul  de gestiune asupra rezultatelor economico-financiare ale companiei 
APA Braşov SA la 31 decembrie 2016  
- SC Tetkron SRL  - Raportul privind activitatea SC TETKRON SRL pe anul 2016  
 
 
 
 
Nr. 
crt
. 

 
Atributia şi funcţia 

publică 

 
Numele şi prenumele 

 
Data 

 

 
Semnătura 

1.  Aprobat   Viceprimar Mihai  Costel   

2.        Întocmit   însp. 
 

           Petru Rudzic 22/06/2017  

                                                                                                                    


