PREŞEDINTE

Nr. 12308 din 13 iulie 2022

RAPORT
privind activitatea S.C. “PAZĂ OBIECTIVE ŞI INTERVENŢII” S.R.L.,
societate aflată sub tutela Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2021
În conformitate cu prevederile art. 58 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an
un raport privitor la activitatea societăţilor comerciale aflate sub tutela sa. Raportul se
publică pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare.
1. Cadrul normativ şi obiectul de activitate:
Consiliul Judeţean Sălaj are o singură societate comercială sub tutela sa, fiind unicul
asociat al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L.
Obiectul de activitate al societăţii constă în paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor,
paza transporturilor de valori, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi paza
persoanelor.
S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L are forma juridică de societate comercială cu
răspundere limitată şi îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu statutul, în concordanţă
cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, privind
societăţile comerciale; a Legii nr. 333/2003 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; H.G. nr.
301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Societatea a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.
141/20.12.2010 privind înfiinţarea societăţii comerciale cu răspundere limitată S.C.
„Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L., prin reorganizarea fostei Direcţii de Pază, Protocol
şi Administrativ Sălaj, sens în care noua societate a preluat toate drepturile şi obligaţiile
fostei direcţii de pază.
2. Cadrul organizatoric:
S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L funcţionează în baza unui regulament de
organizare şi funcţionare al societăţii specializate de pază şi protecţie în domeniul pazei
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobat de Inspectoratul General
al Poliţiei Române.

Societatea a îndeplinit condiţiile necesare licenţierii şi a obţinut Licenţa de
funcţionare nr. 1814/P/02.05.2011 eliberată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. În
anul 2020, societatea a reînnoit Licenţa de funcţionare eliberată de Ministerul
Administraţiei şi Internelor, cu valabilitate până în anul 02.05.2023.
3. Politica de acţionariat a autorităţii publice:
3.1. Obiectivele politicii de acţionariat:
a) asigurarea cunoaşterii, aplicării şi respectării actelor normative care
reglementează întreaga activitate de funcţionare a S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L;
b) identificarea de noi beneficiari de pază şi încheierea contractelor de prestări
servicii cu aceştia;
c) promovarea şi apărarea intereselor societăţii, asigurarea cunoaşterii specifice
activităţilor acesteia;
d) realizarea unei pregătiri tematice în raport cu particularităţile fiecărui obiectiv;
e) cunoaşterea continuă şi profundă a personalului în scopul prevenirii oricăror
evenimente sau dezbateri din partea acestora;
f) realizarea şi întreţinerea unei cooperări permanente cu Inspectoratul Judeţean de
Poliţie Sălaj, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Sălaj, Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Sălaj „Porolissum” Sălaj şi Poliţia Comunitară Sălaj.
3.2. Evoluţia participaţiei statului la întreprinderile publice (privatizare,
dobândirea de noi acţiuni):
Capital social:
- 100% Consiliul Judeţean Sălaj, respectiv 2.157 părți sociale, cu o valoare nominală
de 1.000 lei, numărate de la 1 la 2.157, în valoare de 2.157.000 lei.
3.3. Selecţia administratorului şi a directorului, execuţia contractului de
mandat:
Potrivit actului constitutiv aprobat, conducerea societăţii se realizează de către un
administrator, care reprezintă cu puteri depline şi angajează din punct de vedere
patrimonial societatea în raporturile cu terţii, administratorul societăţii îndeplinind şi
funcţia de director al acesteia.
Administratorul S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L. a fost desemnat
prin Hotărârea nr. 31/26 februarie 2021 a Consiliului Judeţean Sălaj privind numirea
administratorulkuyi și a comisiei de cenzori la SC Pază, Obiective şi Intervenţie SRL.
3.4. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acţionariat:
a) Realizarea ratei profitului net propus:
Profit net/cifra de afaceri = ( 1.036.206/11.716.802 ) x 100 = 8.84%;
S-a previzionat rata profitului net 4.47% şi s-a realizat 8.84%, o creştere de 4,37
ori, ceea ce reprezintă că societatea şi-a desfăşurat activitatea în condiţii normale, respectiv
profitul net este partea rămasă din venitul total după ce s-au scăzut toate cheltuielile
aferente venitului respectiv. Creșterea profitului s-a facut pe seama scăderii numărului de
salariați și implicit a cheltuielilor cu salariile, fața de bugetul preconizat, în condițiile în
care veniturilor au fost mai mici fața de cele prognozate.
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b) Ponderea salariilor în cifra de afaceri
Salarii brute/cifra de afaceri = ( 9.473.383/11.716.802) x 100 = 80,85%;
Ponderea salariilor în cifra de afaceri s-a previzionat 80.77% şi s-a realizat
80,85%, cu o creștere de 0,08 % .
c) Productivitatea muncii:
Venituri din exploatare/număr mediu de salariaţi = 55.994 lei/salariat.
Productivitatea muncii previzionată de 52.378 lei/salariat şi s-a realizat 55.994
lei/salariat, o creştere de 3.616 lei.
d) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri:
Cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = 914 lei
Cheltuielile totale la 1000 lei venituri, de asemenea au scăzut cu 35,07 lei,
previzionat 949,07 lei şi realizat 914 lei.
.
4. Modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări,
transformări, modificăro ale structurii capitalului:
Nu au existat modificări strategice în funcţionarea societăţii comerciale aflată sub
tutela Consiliului Judeţean Sălaj din momentul înfiinţării acesteia şi până la 31 dec. 2021.
Capitalul social iniţial subscris şi vărsat la constituire a fost de 250 părţi sociale
indivizibile şi nominative, a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în lei.
În cursul anului 2011, prin Hotararea Consiliului Judeţean nr. 23/28 februarie 2011capitalul social a fost majorat cu 217 părţi sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul în natură
fiind în valoare de 216.780 lei şi în lei - 220 lei.
În cursul anului 2015, prin Hotararea Consiliului Judeţean nr. 36/30 martie 2015capitalul social a fost majorat cu 240 părţi sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul fiind în
valoare de 240.000 lei.
În cursul anului 2018, prin Hotărârea Consiliului Județean nr,70/29 iunie 2018capitalul social a fost majorat cu 200 părți sociale a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în
valoare de 200.000.
În cursul anului 2021, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.55/28 aprilie 2021capitalul social a fost majorat cu 500 părți sociale a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în
valoare de 500.000, iar prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 174/26 noiembrie 2021capitalul social a fost majorat cu 750 părți sociale a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în
valoare de 750.000.
Ca urmare, capitalul social subscris şi vărsat la 31 dec.2021 este de 2.157.000 lei,
corespunzător unui număr de 2.157 acţiuni, cu o valoare nominală de 1.000 lei.
5. Evoluţia performanţei economice a întreprinderilor publice aflate sub
coordonarea autorităţii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit, ş.a.
Din punct de vedere al evoluţiei performanţei economice, în cursul anului 2021, S.C.
„Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L. nu a înregistrat întârzieri de plată faţă de furnizori,
bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale şi personalul
unităţii.
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La sfârşitul anului 2021, societatea a realizat un profit net de 1.036.206 lei, din care
s-a constituit:
a) 541.238 lei - dividende de virat la bugetul Consiliului judeţean;
b) 494.968 lei - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanţare.
Evoluţia performanţei economice a S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L. prin
prisma principalilor indicatori economico-financiari realizaţi la 31.12.2021, comparativ cu
perioada precedentă, se prezintă astfel:

Denumire
indicator
0
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit/pierdere din exploat
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit/pierdere brut
Impozit profit/impozit
specific
Preofit/pierdere neta
Salarii brute
Număr mediu salariaţi
Cheltuieli la 1000 lei
venituri
Productivitatea muncii

U.M.

Realizat
2020

Buget
2021

Realizat
2021

1
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

2
10.325.049
10.773.643
9.697.921
1.075.722
10.777.274
9.697.921
1.079.353
152.280

3
12.894.300
13.094.700
12.429.600
665.100
13.096.600
12.429.600
667.000
81.688

4
11.716.802
12.710.685
11.619.650
1.091.035
12.712.932
11.619.650
1.093.282
57.076

Realizat
2021/
2020
%
5=4/2
113.48
117.98
119.82
101.42
117.96
119.82
101.29
37.48

lei
lei
lei
lei

927.073
8.426.894
226
900.15

585.312
10.415.170
250
949.07

1.036.206
9.473.383
227
914,00

111.77
112.42
100.44
101.54

lei

47.671

52.378

55.994

117.46

6. Politicile economice şi sociale implementatea de întreprinderile publice aflate
sub coordonarea autorităţilor publice tutelare şi costurile/avantajele acestora
În anul 2021 s-a urmărit obţinerea unei cât mai bune compatibilităţi între nivelul
tarifului practicat de societate şi caliatea muncii prestate.
S-a implementat un nivel minim al venitului prin garantarea salariului minim pe
economie şi totodată s-au implementat măsuri de dezvoltare a activităţii, prin încheierea de
noi contracte cu beneficiarii.
O preocupare permanentă a S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L este dezvoltarea
activităţii şi creşterea încrederii partenerilor acesteia, asigurarea acestora că societatea
respectă cerinţele legale aplicabile în domeniu, îmbunătăţirea continuă a calităţii, a
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protecţiei mediului şi condiţiilor de muncă ale salariaţilor, precum şi eficientizarea
serviciilor prestate.
S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L şi-a propus să deservească un număr tot mai
mare de clienţi, să presteze servicii publice de calitate şi să realizeze o activitate profitabilă
din punct de vedere economico-financiar.
În final, putem spune că prin politicile economice şi sociale implementate,
s-a
asigurat un buget echilibrat al societăţii, în sensul că nivelul cheltuielilor a fost în limitele
normale nedepăşind pe cel a veniturilor.
7. Alte elemente stabilite prin decizie/ordin al autorităţii publice tutelare:
Serviciul de pază se execută în baza graficului de planificare a agenţilor în posturile de
pază, întocmit de către Şef serviciu din cadrul S.C. „Pază Obiective şi Intervenţii” S.R.L.

PREŞEDINTE,
Dinu Iancu Sălăjanu

D.E./M.L/B.L
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