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RAGCL S.A.  

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

RAPORT  

privind activitatea întreprinderii publice  

RAGCL S.A. Reghin 

pentru anul 2020 

GENERALITĂŢI 

Prezentul raport s-a întocmit în structura şi conţinutul cerute de art. 56, 58 din OUG 109/2011.  

POLITICA DE ACŢIONARIAT 

RAGCL S.A. s-a constituit ca societate comercială pe acţiuni, persoană juridică română, prin H.C.L. 

Reghin nr. 21 / 07.02.2008 şi H.C.L. Reghin nr. 50 / 22.04.2008, hotărâri date în baza O.U.G. nr. 30/1997 

privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu scopul de a presta servicii de publice comunitare şi va funcţiona cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 51/2007 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

RAGCL S.A. are ca acţionar unic (100% din acţiuni) Municipiul Reghin, reprezentat în Adunarea 

generală a acţionarilor de către Consiliul Local Reghin prin votul consilierilor locali aleşi aflaţi în exerciţiu. 

RAGCL S.A. are sediul social în Reghin, str. Apalinei nr. 93A, judeţul Mureş, este înfiinţată pe 

durata nedeterminată, cu un capital social la înfiinţare de 381.510 lei divizat în 38.151 acţiuni deţinute în 

totalitate de actionarul unic Municipiul Reghin, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra 

acestora sunt exercitate de către Consiliul Local Reghin prin membrii săi aflaţi în exerciţiu. 

RAGCL S.A.  continuă prestarea serviciilor publice prin gestiune delegată atribuită în baza art. 31
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alin. (1) lit. b) din Legea 51/2006 către SC RAGCL SA în calitate de operator cu statut de societate 

comercială înfiinţată, după intrarea în vigoare a Legii 51/2006, prin reorganizarea pe cale administrativă, în 

condiţiile legii, a fostei regii autonome de interes local existentă la data intrării în vigoare a legii şi care a 

avut în administrare şi exploatare serviciile publice în cauză, precum şi bunurile publice aferente.  

Obiectul de activitate 

RAGCL S.A. are urmatoarele obiecte de activitate (în ordinea codurilor CAEN): 

Obiectul principal de activitate este: 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 

Obiectele secundare de activitate sunt: 

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile 

3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase 

3821 Tratarea şi eliminarea deseurilor nepericuloase 

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi aparatelor pentru obţinerea de materiale reciclabile 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 Activităţi de decontaminare şi servicii de administrare a altor deşeuri 

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
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4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 Lucrări de pregătire a terenului 

4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 Alte lucrări de finisare 

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 Alte lucrări speciale la construcţii 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4932 Transporturi cu taxiuri 

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 

4950 Transporturi prin conducte 

5210 Depozitări 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5224 Manipulări 

5229 Alte activităti anexe transporturilor 

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 

5610 Restaurante 

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

6831 Agenţii imobiliare 

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7112 Activităţi de inginerie şi servicii consultanţă tehnică legate de acestea 

8122 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie  a clădirilor, mijloace de transport, maşini şi 

utilaje industriale 

8129 Alte activităţi de curăţenie 

 

RAGCL S.A. a prestat în anul curent pe în baza contractelor de delegare următoarele servicii publice: 

 serviciul public de salubrizare 

 serviciul public de transport urban persoane 

Conducerea societăţii 

Conducerea şi administrarea societăţii s-a făcut prin intermediul Adunării Generale a Acţionarilor, 

Consiliului de administraţie, şi Directorul general. 

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere a societăţii care decide asupra activităţii 

acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt 

exercitate de către acţionarul unic, Municipiul Reghin, reprezentat de Consiliul Local Reghin, prin persoana 

şi votul consilierilor locali în exerciţiu. 



 

3 

Consiliul de administraţie provizoriu a fost numit pe o perioadă de 6 luni prin HAGA nr. 

4/23.07.2020. 

Directorul general a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Consiliului de administraţie 

nr. 12/08.09.2020.  

Participaţii la alte societăţi şi întreprinderi publice 

RAGCL S.A. nu deţine participaţii sau acţiuni la alte entităţi economice. 

Politica repartizării profitului şi a dividendelor 

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe destinaţii în 

conformitate cu art. 1 din OG 64/2001 cu modificările şi completările ulterioare, completat cu prevederile 

art. 43 din OUG 114/2018. 

MODIFICĂRI STRATEGICE 

RAGCL S.A. nu a suferit fuziuni, divizări sau transformări ale structurii de capital pe parcursul 

anului curent. 

EVOLUŢIA ECONOMICĂ SI POLITICI ECONOMICE 

 Situaţiile financiare anuale se publică pe pagina de societăți a societății, imediat dupa aprobare 

POLITICI SOCIALE 

Politica salarială şi de protecţie socială respectă prevederile din Codul Muncii, Contractul colectiv 

de muncă la nivel de societate, Regulamentul intern, Deciziile şi dispoziţiile directorului general, Ordinele de 

lucru ale sefilor ierarhici, Fişele de post şi legile privind securitatea şi sănătatea în muncă, respectiv protecţia 

socială. 

Contractul colectiv de muncă la nivel de societate negociat potrivit legii a fost încheiat inițial cu 

valabilitate în perioada 01.11.2017 – 31.10.2019 și a fost prelungit ulterior prin Act adițional nr. 

1/10/10/2019 până la data de 01.11.2020. Contractul colectiv de muncă a fost prelungit din nou prin art. 20 

alin. (1) din Legea 55/2020, până la împlinirea 90 de zile de la încetarea stării de alertă. Contractul cuprinde 

toate elementele negociate cu sindicatul unităţii, inclusiv cele de protecţie socială şi este aplicabil pentru toţi 

angajaţii societăţii. 

ALTE ELEMENTE STABILTE DE AUTORITATEA TUTELARĂ 

Prin HAGA 7/19.11.2020, acționarul unic UAT Reghin a declanșat o procedură de selecție 

administratori conform OUG 109/2011, cu realizarea ei în sarcina UAT Reghin prin expert independent. La 

data raportului, procedura este în derulare. 

 

PREŞEDINTE  

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

Moldovan Teofil 


