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INFORMARE DE PRESĂ 
Un prim efect al ieşirii din insolvenţă  

a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA  

 

Astăzi, 16.11.2016, din decizia conducerii S.C. APA SERV Valea Jiului, sedii 
administrative din cadrul CEH au fost debranşate de la reţeaua de apă potabilă, după 
transmiterea, în prealabil, a unei somaţii de plată comunicate în data de 9.11.2016. 

Datoriile pe care Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. faţă de APASERV 
Valea Jiului sunt în cuantum de 269.877,02 lei, din care restante în valoare de 
219.347,37 lei şi datorii curente în valoare de 50.529,65 lei. 

Nu sunt singurele datorii pe care le înregistrează societatea noastră şi ne 
recunoaştem obligaţiile contractuale faţă de toţi furnizorii noştri. 

Facem însă precizarea că, la data de 30.09.2016, Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara SA înregistrează în evidenţele contabile creanţe totale în sumă de 
231.834.802 lei, din care restante în sumă de 173.600.084 lei. Din suma de 
173.600.084 lei reprezentând creanţe restante, 87,8% adică 152.354.000 lei provin 

din vânzarea, de-a lungul timpului, a energiei termice. Recuperarea legală a acestor 
sume s-a dovedit imposibilă în ciuda eforturilor depuse de S. CEH SA. pentru că 
societăţile locale de distribuţie a energiei termice sunt în procedură de insolvenţă 
sau faliment. 

Cu toate acestea, Societatea Complexul Energetic Hunedoara a răspuns nevoii de 
asigurare a agentului necesar în beneficiul final al populaţiei. 

Nu ne victimizăm şi nici nu facem apel la înţelegerea creditorilor. Îi asigurăm că 
tratăm cu toată responsabilitatea obligaţiile care ne revin şi ne asumăm 
inconvenientele create. 

Refuzăm să credem că în spatele acţiunilor unei societăţi care funcţionează în Valea 
Jiului există mize care ţin mai mult de plătirea unor poliţe din zona politicului şi nu 
acela al interesului local. Când spunem interes local, ne referim la păstrarea locurilor 
de muncă ale celor 4.354 de salariaţi ai societăţii care trăiesc şi muncesc în Valea 
Jiului. 
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