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RAPORT ANUAL 2018 

privind activitatea societăților comerciale de subordonare locală la care statul deține o 

participație majoritară sau integrală 

 

1. Introducere 

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 111/2016. 

Scopul raportului este prezentarea performanțelor financiare ale societăţilor comerciale 

de subordonare locală asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu 

obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.  

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiari înregistrați 

de cele 2 societăţi comerciale  de subordonare locală în exercițiul financiar 2018, monitorizați la 

nivelul Primăriei mun. Huşi, ținând cont, totodată de următorul cadru legislativ general aplicat: 

 Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa  Guvernului  nr.  26/2013  privind  întărirea  disciplinei  financiare  la  nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi alte măsuri; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 

companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum 

şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate. 

Indicatorii economico-financiari prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile 

financiare anuale şi în Macheta elaborată de Ministerul Finanţelor Publice în vederea respectării  

prevederilor art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice. 

Societăţile comerciale prezentate în acest raport sunt: 

1. SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI  



2. SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUŞI 

2. Prezentarea generală a societăţilor comerciale 

2.1. SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI 

Sediul societăţii este în mun. Huşi, str. Ştefan cel Mare nr. 18, jud. Vaslui, este 

înregistrată la Registrul Comerţului la nr. J37/92/08.03.2011 şi are CUI 28147657. 

Administratorul societăţii este ing. Popa Neculai, conform Contractului de mandat 

aprobat prin Hotărârea nr. 1/22.03.2011 a Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor de la S.C.  

ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. Huşi. 

Conform HCL nr. 36/18.03.2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de 

Salubrizare în societatea comercială cu răspundere limitată sub denumirea de S.C.  

ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. Huşi, ca operator de servicii de salubrizare în municipiul 

Huşi, a cărei asociaţi sunt UATM Huşi şi UAT comuna Creţeşti. 

 Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este Colectarea deşeurilor 

nepericuloase, cod CAEN 3811. 

Capitalul social vărsat la data de 31.12.2017: 438.620 lei, din care: 

- 95% este deținut de Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Huși  

- 5% este deținut de Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Crețești 

 

2.2. SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUŞI 

Sediul societăţii este în mun. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 9, corp B, jud.Vaslui, este 

înregistrată la Registrul Comerţului la nr. J37/152/08.04.2011 şi are CUI 28323214.  

Administratorul societăţii este ing. Rotaru Teodor, conform Contractului de administrare 

aprobat prin Hotărârea nr. 1/25.05.2011 a Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor de la SC 

PARCURI VERZI &URBAN TRANS SRL Huşi. 

Conform HCL nr. 86/24.03.2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului pentru 

administrarea, amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi din mun. Huşi, în 

societate comercială cu răspundere limitată sub denumirea SC PARCURI VERZI SRL Huşi, ca 

operator pentru administrarea, amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi din mun. 

Huşi. 

Capitalul social subscris vărsat este 200 lei, din care 95% aparține UATM Huși, iar 5% 

aparține SC Ecosalubrizare Prest SRL Huși. 

În urma HCL 109/2018 societatea își schimbă denumirea în S.C. Parcuri Verzi & Urban 

Trans S.R.L, respectiv adaugă codul CAEN 4931- transporturi urbane, suburbane și metropolitan 

 Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este “ACTIVITĂŢI DE 

ÎNTRŢINERE PEISAGISTICĂ”, cod CAEN 8130. 

. 

3. Politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare 

3.1. Obiectivele politicii de acţionariat exprimate prin scrisoarea de aşteptări şi 

prevăzute în contractul de mandat 

Autoritatea publică tutelară va acţiona pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de 

acţionariat, astfel: 

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI 

- elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor existente, 

precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 



- coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării 

acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 

localităţii, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

- asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în 

interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii 

specifice sistemelor de utilităţi publice; 

 - delegarea gestiunii serviciilor, precum şi darea în administrare sau concesionarea 

bunurilor proprietate publică şi/sau privată a u.a.t., ce constituie infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă serviciilor; 

- participarea u.a.t. la constituirea capitalului social al unor societăţi comerciale având ca 

obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de interes local, intercomunitar sau 

judeţean, după caz; 

- contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii 

în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente. 

SC PARCURI VERZI SRL HUŞI 

-  protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; 

-  menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, 

schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei 

mediului şi asigurarea calităţii vieţii; 

-   regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; 

- elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor 

verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor; 

-  identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor 

acoperite cu vegetaţie; 

-  extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi prin includerea în categoria spaţiilor 

verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. 

3.2. Indicatorii economico-financiari şi nefinanciari, raportaţi la ţinte asumate 

public prin scrisoarea de aşteptări, sau bugetele de venituri şi cheltuieli ale întreprinderilor 

publice; 

3.2.1. SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Unitate 

măsură 

Propuneri 

2018 

Realizări 

2018 

0. 1. 2. 3. 4. 

1. Venituri totale mii lei 7.726,93 8.037,13 

2. Cheltuieli totale mii lei 7.719,93 7.918,36 

3. Rezultatul brut mii lei 7 119,74 

4. Impozit pe profit mii lei 1 14 

5. Profit după deducerea impozit pe profit mii lei 6 99 

6. 
Surse de finanţare a investiţiilor (surse 

proprii) 
mii lei 257 193,76 

7. Cheltuieli pentru investiţii mii lei 399,42 415,59 

3.2.2. SC PARCURI VERZI SRL HUŞI 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Unitate 

măsură 

Propuneri 

2018 

Realizări 

2018 

0. 1. 2. 3. 4. 

1. Venituri totale mii lei 1.355 1.349 



2. Cheltuieli totale mii lei 1.337 1.338 

3. Rezultatul brut mii lei 19 11 

4. Impozit pe profit mii lei 2 8 

5. Profit după deducerea impozit pe profit mii lei 17 3 

6. 
Surse de finanţare a investiţiilor (surse 

proprii) 
mii lei 132,2 36,6 

7. Cheltuieli pentru investiţii mii lei 132,2 36,6 

 

3.2.3. Indicatori economico-financiari înregistraţi în anii 2017-2018 
Situaţia centralizată a  principalilor indicatori economico – financiari ai celor două societăţi 

comerciale este prezentată în tabelele următoare: 

 

 

 

 

SC Ecosalubrizare Prest SRL 

Denumire indicatori 
U.M. 

 
2017 2018 

Dife 

renţe 

Explicaţii 

diferenţe 

0. 1. 2. 3. 4=3-2 5. 

Capital propriu  mii lei 502 593 91 Crestere profit net  

Total active  mii lei 1.931 2.400 468 Creștere active imobilizate 

Active imobilizate mii lei 946 1.083 137 Achiziții mijloace fixe 

Active circulante  mii lei 937 1.246 309 Scădere stocuri și creștere 

creanțe 

Datorii totale (a+b)  mii lei 1.430 1.807 377 Creștere 

a) datorii cu scadenţa până la 1 an 

(curente)  
mii lei 

947 1.187 240 Creştere datorii comerciale 

b) datorii cu scadenţa peste 1 an mii lei 483 620 137 Echipamente leasing 

Stocuri   mii lei 63 23 -40 Scădere stocuri 

Capital împrumutat mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Rezerve mii lei 52 60 8 Repartizare profit 

Imobilizari necorporale   mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Subvenţii şi transferuri mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

c) subvenţii/transferuri de investiţii-

sume primite de la buget cu această 

destinaţie, în cursul anului 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

d) subvenţii/transferuri de 

exploatare-sume primite de la buget 

cu această destinaţie, în cursul anului 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

Venituri totale  mii lei 6.383 6.754 371 Creşterea cifrei de afaceri 

Cheltuieli totale  mii lei 6.361 6.635 274 Creştere corelată cu cifra 

de afaceri 

Profit brut  mii lei 22 119 97 Creşterea cifrei de afaceri 

Pierdere brută   mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Profit net   mii lei 16 99 83 Creşterea cifrei de afaceri 

Pierdere netă  mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Impozit pe profit  mii lei 6 20 14 Creștere profit brut 

Alte impozite mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Cheltuieli privind dobanzile  mii lei 33 25 -8 Scădere chelt. dobânzi 



leasing 

Cifra de afaceri neta  mii lei 6.379 6.754 375 Creşterea prod.vândute 

Profit din exploatare   mii lei 55 144 89 Creşterea cifrei de afaceri 

Plăţi restante total  mii lei 149 163 14 Furnizori neachitaţi 

e) plăţi restante - bugetul 

general consolidat  
mii lei 

0 0 0 n/a 

f) plăţi restante - alţi creditori  mii lei 149 163 14 Furnizori neachitaţi 

Număr mediu lunar de personal  nr. pers 98 95 -3 Scădere nr. Personal 

Număr total de personal la sfârşitul 

perioadei  
nr. pers 

95 91 -4 Scădere nr. Personal 

Dividende/vărsăminte de repartizat 

acţionarilor, din care: 
mii lei 

8 47 39 Repartizare profit 

- către instituţii publice 

centrale 
mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

- către instituţii publice locale mii lei 8 47 39 Repartizare profit 

- către alţi acţionari la care 

statul/unităţile administrativ 

teritoriale/instituţiile publice 

deţin direct/indirect acţiuni 

sau participaţii indiferent de 

ponderea acestora 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

Dividende/vărsăminte virate 

acţionarilor, din care: 
mii lei 

31 8 -23 Scădere vărsăminte virate 

acționarilor 

-dividende/vărsăminte din 

profitul exerciţiului financiar 

al anului precedent, din care 

virate: 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

- către instituţii publice 

centrale 
mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

- către instituţii publice locale mii lei 
31 8 

 

-23 Scădere vărsăminte virate 

acționarilor 

- către alţi acţionari la care 

statul/unităţile administrativ 

teritoriale/instituţiile publice 

deţin direct/indirect acţiuni 

sau participaţii indiferent de 

ponderea acestora 

mii lei 

0 0 

 

0 Nu este cazul 

Capital social varsat, din care:  mii lei 439 439 0 Menținere capital social 

 -  detinut de stat prin instituţii 

publice  
mii lei 

439 439 0 Menținere capital social 

- deţinut indirect de societăţile 

cu capital de stat 
mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

- deţinut de regii autonome mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

- deţinut de societăţile cu 

capital privat 
mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

- deţinut de persoane fizice mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

- deţinut de alte entităţi mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Patrimoniul regiei mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Patrimoniul instituţiilor naţionale de 

cercetare dezvoltare 
mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 



Valoarea contabilă netă a bunurilor 

imobile proprietate privată a statului, 

asupra cărora deţineţi un drept real, 

altul decât cel de proprietate 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

Valoarea de inventar a bunurilor 

proprietate publică a statului, asupra 

cărora deţineţi un drept de 

administrare, de concesiune sau 

închiriate 

mii lei 

3.267 3.214 -53 Scăderea valorii bunurilor 

concesionate. 

Creanţe comerciale mii lei 
791 1.095 304 Creștere creanțe comerciale 

mai mare decât creșterea 

cifrei de afaceri 

 

S.C. Parcuri Verzi & Urban Trans S.R.L 

Denumire indicatori 
U.M. 

 
2017 2018 

Dife 

renţe 

Explicaţii 

diferenţe 

0. 1. 2. 3. 4=3-2 5. 

Capital propriu  mii lei 133 127 -11 Scadere profit net  

Total active  mii lei 345 318 -27 Scadere active circulante si 

creante 

Active imobilizate mii lei 109 134 25 Achiziții mijloace fixe 

Active circulante  mii lei 236 184 -52 Scadere active circulante si 

creante 

Datorii totale (a+b)  mii lei 222 191 -31 Scadere datorii 

a) datorii cu scadenţa până la 1 an 

(curente)  
mii lei 

222 191 -31 Scădere datorii comerciale 

b) datorii cu scadenţa peste 1 an mii lei 0 0 0 Echipamente leasing 

Stocuri   mii lei 88 65 -23 Scădere stocuri 

Capital împrumutat mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Rezerve mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Imobilizari necorporale   mii lei 1 0,25 -0,75 Scădere imobilizări 

necorporale 

Subvenţii şi transferuri mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

c) subvenţii/transferuri de investiţii-

sume primite de la buget cu această 

destinaţie, în cursul anului 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

d) subvenţii/transferuri de 

exploatare-sume primite de la buget 

cu această destinaţie, în cursul anului 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

Venituri totale  mii lei 1.128 1.349 221 Creşterea cifrei de afaceri 

Cheltuieli totale  mii lei 1.104 1.338 234 Creştere cheltuieli 

Profit brut  mii lei 
24 11 -13 Creşterea cheltuielilor mai 

mare decât creșterea cifrei 

de afaceri 

Pierdere brută   mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Profit net   mii lei 17 3 -14 Scăderea profit brut 

Pierdere netă  mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Impozit pe profit  mii lei 7 8 1 Crestere cheltuieli 

nedeductibile 

Alte impozite mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Cheltuieli privind dobanzile  mii lei 0 0 0 Scădere chelt. dobânzi 

leasing 



Cifra de afaceri neta  mii lei 1.119 1.348 229 Creşterea prod.vândute 

Profit din exploatare   mii lei 21 11 -10 Creștere cheltuieli din 

eploatare 

Plăţi restante total  mii lei 41 44 3 Creștere furnizori 

neachitaţi 

g) plăţi restante - bugetul 

general consolidat  
mii lei 

16 16 0 n/a 

h) plăţi restante - alţi creditori  mii lei 25 28 3 Creștere furnizori 

neachitaţi 

Număr mediu lunar de personal  nr. pers 32 26 -6 Scădere nr. Personal 

Număr total de personal la sfârşitul 

perioadei  
nr. pers 

21 20 -1 Scădere nr. Personal 

Dividende/vărsăminte de repartizat 

acţionarilor, din care: 
mii lei 

52 32 -20 Scădere profit 

- către instituţii publice 

centrale 
mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

- către instituţii publice locale mii lei 52 29 -23 Scădere profit 

- către alţi acţionari la care 

statul/unităţile administrativ 

teritoriale/instituţiile publice 

deţin direct/indirect acţiuni 

sau participaţii indiferent de 

ponderea acestora 

mii lei 

0 3 3 Scădere profit 

Dividende/vărsăminte virate 

acţionarilor, din care: 
mii lei 

0 20 20 Creștere viramente  

-dividende/vărsăminte din 

profitul exerciţiului financiar 

al anului precedent, din care 

virate: 

mii lei 

0 20 20 Creștere viramente  

- către instituţii publice 

centrale 
mii lei 

0 20 20 Creștere viramente  

- către instituţii publice locale mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

- către alţi acţionari la care 

statul/unităţile administrativ 

teritoriale/instituţiile publice 

deţin direct/indirect acţiuni 

sau participaţii indiferent de 

ponderea acestora 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

Capital social varsat, din care:  mii lei 200 200 0 Menținere capital social 

 -  detinut de stat prin instituţii 

publice  
mii lei 

190 190 0 Menținere capital social 

- deţinut indirect de societăţile 

cu capital de stat 
mii lei 

10 10 0 Menținere capital social 

- deţinut de regii autonome mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

- deţinut de societăţile cu 

capital privat 
mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

- deţinut de persoane fizice mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

- deţinut de alte entităţi mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Patrimoniul regiei mii lei 0 0 0 Nu este cazul 

Patrimoniul instituţiilor naţionale de mii lei 0 0 0 Nu este cazul 



cercetare dezvoltare 

Valoarea contabilă netă a bunurilor 

imobile proprietate privată a statului, 

asupra cărora deţineţi un drept real, 

altul decât cel de proprietate 

mii lei 

0 0 0 Nu este cazul 

Valoarea de inventar a bunurilor 

proprietate publică a statului, asupra 

cărora deţineţi un drept de 

administrare, de concesiune sau 

închiriate 

mii lei 

898 856 -42 Scăderea valorii bunurilor 

concesionate. 

Creanţe comerciale mii lei 132 97 -35 Reducere creanțe 

comerciale 

 

 

3.3. Evoluţia participaţiei statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea 

de noi acţiuni); 

In perioada raportată valoare capitalului social vărsat nu a suferit modificări.  

3.4. Valoarea dividendelor repartizate statului – acţionar; 

In perioada raportată SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI a virat instituţiei 

publice locale dividende în  sumă de 8 mii lei, iar SC PARCURI VERZI &URBAN TRANS 

SRL 20 mii lei  

3.5. Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora. 

In perioada raportată nu au avut loc selecţii de administatori la cele doua societăţi 

comerciale. 

4. Modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, 

transformări, modificări ale structurii de capital ş.a.; 

In perioada raportată nu au avut loc modificări strategice în funcţionarea celor două  

întreprinderi publice. 

5. Evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderilor publice aflate 

în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare: 

reducerea plăţilor restante, profit ş.a.; 

5.1. Indicatori de performanţă: 

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 

Indicatori 

 

Formulă utilizată 

 

2017 2018 

Dife- 

rențe  

2018-

2017 

 

% % % 

Profitabilitate 

Rata profitului brut Profit brut/Venituri totale  0,34 1,77 1,43 

Rata profitului brut în total  Profitul brut / Cifra de afaceri  

 

0,34 1,77 1,43 

Lichiditate  

Lichiditatea curentă Active circulante/Datorii pe 

termen scurt 

98,98 104,94 5,96 



Risc 

Gradul de îndatorare Datorii totale / Active totale 74,05 75,29 1,24 

 

SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL 

Indicatori 

 

Formulă utilizată 

 

2017 2018 

Dife- 

rențe  

2018-

2017 

 

% % % 

Profitabilitate 

Rata profitului brut Profit brut/Venituri totale  2,13 0,83 -1,30 

Rata profitului brut în total  Profitul brut / Cifra de afaceri  

 

2,15 0,83 -1,32 

Lichiditate  

Lichiditatea curentă Active circulante/Datorii pe 

termen scurt 

106,44 96,28 -10,16 

Risc 

Gradul de îndatorare Datorii totale / Active totale 64,35 60,06 -4,29 

 

 

5.2.  Evoluţia plăţilor restante 

Anul 

 

Stare 

 

Număr 

societăţi 

comerciale 

 

Total 

plăți 
restante  

 

Plăți 
restante 

către 

Bugetul 

general 

consolidat 

Plăți 
restante 

către  

alți 
creditori  

 

nr. mii lei mii lei mii lei 

2017 Activi 2 190 16 174 

2018 Activi 
2 207 16 191 

TOTAL 2018-2017 - 17 0 17 

Plăile restante au crecut in 2018 cu 17 mii lei si reprezintă datorii comerciale către 

furnizori 

5.3. Repartizarea profitului 

SC Ecosalubrizare Prest SRL 

Destinaţia Sume (mii lei) 

2017 2018 

Profit net de repartizat 16 99 

Rezerva legală - - 

Alte rezerve 8 49,5 

Dividende 8 49,5 



SC Parcuri Verzi & Urban Trans SRL 

Destinaţia Sume (mii lei) 

2017 2018 

Profit net de repartizat 17 3 

Rezerva legală - - 

Alte rezerve - - 

Dividende 8,5 1,5 

 

6. Politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate în 

subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare şi 

costurile sau avantajele acestora; 

U.A.T.M Huşi are competenţa exclusivă în tot ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, 

modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a u.a.t. 

aferente sistemelor de utilităţi publice şi îşi păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor 

şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de administrarea, amenajarea, întreţinerea şi 

înfrumuseţarea spaţiilor verzi precum şi dreptul de a urmări, de  a controla şi de a supraveghea 

îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor. 

U.A.T.M Huşi va acţiona pentru:  

a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de prestatorii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice din mun. Huşi; 

b)  respectarea şi îndeplinirea parametrilor serviciilor prestate; 

c) respectarea legalităţii în ce priveşte  administrarea, exploatarea, conservarea şi 

menţinerea în funcţiune, dezvoltarea şi/sau modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

d) aprobarea tarifelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice din mun. Huşi; 

7. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi şi preocupările de 

înlăturare şi prevenire a acestora; 

 

În perioada raportată SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI nu a fost verificată de 

Camera de Conturi Vaslui sau de altă instituţie cu atribuţiuni de control. 

În perioada raportată SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUŞI  nu a fost 

verificată de Camera de Conturi Vaslui sau de altă instituţie cu atribuţiuni de control  

8. Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorităţii publice tutelare. 

Contractelor celor doi administratori sunt actualizate anual prin acte adiţionale în care se 

prevăd modificările intervenite. 

 9. Transparenţa 

 Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, potrivit 

prevederilor art. 2 al Legii nr. 544/2001, societățile comerciale de subordonare locală la care 

statul deține o participație majoritară sau integrală sunt asimilate categoriei instituțiilor publice şi 

au obligația de a asigura transparența activității desfășurate, prin comunicarea din oficiu a 

anumitor informații de interes public, dar şi de a răspunde solicitărilor prin furnizarea 

informațiilor de interes public în afara acelor informații exceptate potrivit reglementărilor legale 

în vigoare.  

Totodată, societăţile comerciale  aplică și prevederile capitolului V – Transparență. 

Obligații de raportare - din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  



Autoritatea publică tutelară are reprezentanţi în consiliile de administraţie ale societăților 

comerciale de subordonare locală la care statul deține o participație majoritară sau integrală. Prin 

această reprezentare se asigură atât cunoașterea operațiunilor societăţilor, cât şi comunicarea 

între societate  şi proprietar. 

 

ANEXA I:   Macheta indicatori economico-financiari întocmită de către SC ECOSALUBRIZARE 

PREST SRL HUŞI; 
ANEXA II: Macheta indicatori economico-financiari întocmită de către SC PARCURI VERZI 

SRL HUŞI; 

 

 

 

Întocmit 

Commpartiment Control Intern - Managementul Calității 

Consilier, ing. Balan Vasile      

Compartiment Audit Intern 

Auditor public intern, ec. Vrînceanu Georgel-Daniel   
 

 

 

 

 


