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PROCES VERBAL nr.6

INCHEIAT LA DATA DE
II.08.20t7
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AI SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, sa intrunit in sedinta statutara din data de 11.08.2017 , potrivit competentelor legale, sedinta la
care au participat urmatorii membri : Mihai Florea, Canea Petru. Avram Marcela. Tanase
Olimpiu, Bobes Liliana.
Numarul celor prezenti respecta conditiile legale, astfel ca deciziile luate in unanimitate sa fie
opozabile si sa fie puse in executare.sedinta a fost deschisa de catre Mihai Florea.
Ordinea de zi a constat din

:

l.Anaf izarea Re.feralului de ./undamenture intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE aI SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
prin care se propune majorarea indemnizaJiei fixe a directorului general la suma de 6500 lei
lunar, incep6rrd cu luna septembrie 2017, dupd aprobarea prin Hotar6re AGA si Consiliu Local a
rectificdrilor bugetului, iar restul prevederilor din Contractul de mandat si rdmdnd nemodificate.

AI

2.Analizarea Raportului de inspecJie economico-financiard incheiat de cdtre Serviciul de
Inspeclie Economico-Finanicari din cadrul Direcjiei Genearale Regionale a Finanfelor Publice
BraEov, inregistrat la societate sub nr.12712810712017, raport prezentat de directorr-rl general.
3.Analizarea situajiilor financiare intocmite de societate pe semestrul | 20 | 7, rezultate inscrise in
Rapoftul privind situaliile financiare intocmit de cdtre directorul general al societdtii.

4.Analizarea Planului de managenrent
mandatului acestuia in vederea aprobdrii.

al

directorului general, intocmit pentru perioada

5.Analizarea Organigramei societdlii Ei a statului de functii.
Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate, prin vot deschis si s-a trecut la dezbaterea punctelor
mentionate

a.A fost analizat Re.fbratul de.fundamentare intocmit de Comitetul de nominalizare qi remunerare
al CA gi s-a aprobat in unanimitate ca indemniza!ia fixd a directorului general sa fie stabilitd la

sulna de 6500 lei lunar, incepAnd cu luna septembrie 2017, dupd aprobarea rectificarilor
bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul2017.
b.Potrivit Raporlului de inspecjie economico-financiarl incheiat de c[tre Serviciul de Inspecjie
Economico-Finanicard din cadrul Direcliei Genearale Regionale a Finan{elor Publice Braqov.
inregistrat la societate sub nr. 1271281071201 7, s-au constatat:

b.l Constatare:Plata necuveniti a sumei totale de 25552 lei din care 17250 lei reprezintd
retribufie gi indemnizalie CA incasate eronat de cdtre fosta directoare Buta Daniela Ei 8272 lei
indemnizalii nedatorate membrilor Consiliului de administrafie in perioada 2012-2013.in timpul
controlului obligafiile achitate sub fbrmd de impozit gi contribuJii af'erente drepturilor necuvenite
au fost rcgularizate prin declaraliile rectificative Dl 12,au fost operate in evidenla societdlii prin
NC 7/ I 810712017 . iar sumele de recuperat de la persoanele in cauzd au fbst inregistrate pe contul
debitori.
Mdsur[ CA:
Pentru diferenla de recuperat de la persoanele in cauzd. se propune conducerii societ5lii sa ia
m[sura intocrnirii titlurilor executorii gi a soma!iilor care vor fi comunicate de indatd acestora,
iar in situalia in care nu se plf,tesc sumele cdtre societate se va proceda la executarea silit[ prin
angajarea unei persoane autorizate din domeniu pentru evitarea oricdrui risc de prescriere a
acestor sume:

b.2 Constatare: Existenfa unor diferen{e intre bunurile aflate in administrarea societatii si cele
transmise de UATO Ocna Sibiului.

Mlsurd CA:
Conducerea societ6lii va organiza inventarierea generald a patrimoniului propriu precum gi a
celui aflatin administrare, se varealiza o conciliere cu procesele verbale de predare initiald si cu
datele din evidenlele contabile ale UATO Ocna Sibiului in vederea asigur[rii deplinei
concordanle privind bunurile existente in administrarea societlJii ;
b3 Constatare: Persoana numitd cu exercitarea CFPI nu indeplinea cerinfele legale sub aspectul
separdrii atribufiilor.Mdsura a fost adus[ la indeplinirea prin stabilirea unei alte persoane cu
exercitarea CFPI in condilii de legalitate;
b4 Constatare:Neaprobarea bugetelor de venituri gi cheltuieli in conditii de legalitate pentru anii
2012,2013,2015,2016 qi nerespectarea cheltuielilor bugetare pe structurd, pentru care s-au
aplicat, de organele de inspeclie economico-financiari, amenzi contravenlionale in sum6 totald
de 6500 lei. sumd achitat[ cdtre buget cu OP 54ll3l07l20l7.Suma in cauzd" se va trece pe
cheltuieli le societalii.
Pentru anul 2017 se vor face rectificdrile bugetare permise de actele normative.

c.Potrivit Raportului privind situaliile financiare intocmit de cdtre directorul general al societdlii
a rezultat faptul cd societatea a inregistrat o pierdere de 223525 lei,situa{ie determinatd de
specificul sezonier al activitdfii acesteia astfel cd veniturile au fost doar 33,10% din total
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prevederi anuale.S-au realizat lucrdri de modernizare duguri, s-au reldcut unele plaje gi alei, au,
fost achizilionate gezlonguri permil6ndu-se cre$terea confbrtului gi satisfacliei beneficiarilor de
balneafie.Raportul a fost insugit de Consiliul de administralie urmAnd sd fie prezentat in AGA,
iar situaliile financiare pe semestrul I sa fie publicate pe site-ul societdlii.

d.Planul de management al directorului general a fost prezentat insolit gi de indicatorii de
performanfd.A fost aprobat in unanimitate qi directorul general va informa semestrial de modul
de indeplinire a obligaliilor asumate.
e.Organigrama qi statul de funclii al societ6lii prezentate de directorul general ca anexe au fost
insugite de membrii consiliului de administrafie.

Pdni la data de 08 septembrie 2017 directorul general al SC LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI SA va prezenla, Consiliului de Adnrinistralie al SC LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI SA, un raport privind stadiul implementirii mdsurilor dispuse prin decizia care se va
da, avAnd in vedere gi termenul stabilit prin Raportul de inspeclie economico-financiari incheiat
de cdtre Serviciul de InspecJie Economico-Finanicard din cadrul Direcfiei Genearale Regionale a
Finan{elor Publice BraEov, inregistrat la societate sub nr.12712810712017 .
Toate propunerile din prezentul proces verbal au fost aprobate cu majoritatea celor prezenli, prin
vot deschis, urm6nd s[ fie formalizate prin Decizii ale Consiliului de Administralie al SC
Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A rndsurile de la punctele a, bl, b2, c, d gi e. La votarea
masurii b I , dna Bobes Liliarra s-a abtinut.
Ocna Sibiului I 1.08.2017
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