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Hotărârea nr. 5 
Din 09.08.2018 

 
Asociatul unic, unitatea administrativ teritorială Municipiul Galaţi, prin organul său 

deliberativ Consiliul Local al Municipiului Galaţi, prin reprezentantul A.G.A. la Gospodărire 
Urbană S.R.L., dl Vals Vergiliu-Sorin, întrunit în şedinţă, în data de 09.08.2018,  ora 16:00, la 
sediul din Galaţi, str. Traian, nr. 246 şi-a desfăşurat lucrările cu respectarea prevederilor Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere prevederile H.C.L. 249/2010; H.C.L. nr. 288/2010 şi H.C.L. nr. 290/2010, 
modificate şi completate prin H.C.L. nr. 349/30.09.2010; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Avand in vedere negocierile indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie, 
desfasurate in cadrul sedintei A.G.A. din 09.08.2018, consemnate in Procesul-verbal nr. 4, 

Având in vedere actul constitutiv al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L., 
        
 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art. 1. Se aproba indicatorii de performanta ai Consiliului de Administratie, asa cum sunt 
prezentati in Anexa nr. 1, parte integranta la prezenta hotarare. 
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Consiliului de Administratie al societății Gospodarire 
Urbana S.R.L., pentru ducerea la indeplinire. 
. 
  
 
                                                                 Asociat Unic, 
                                               Unitatea Administrativ Teritoriala, 
                                                            Municipiul Galați, 
                                                                        Prin 
                                                 Reprezentant, Vals Vergiliu Sorin 
 



 

 
 
 

Anexa nr. 1 – la Hotărârea A.G.A. nr. 5 din 09.08.2018 
 

INDICATORI DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
 

NEGOCIAȚI in data de 09.08.2018 
 

 
Nr. 
crt.  

Indicatori Valori inițiale 
propuse1 

Valori 
negociate2 

Valori finale 

1 Reducerea obligațiilor restante 

Societatea va monitoriza in 
continuare efectuarea plaților 
către furnizori si bugetul de stat 
consolidate in cuantumul si la 
termenele legale, cu scopul, de a 
evita apariția arieratelor. 

Diminuarea cu 
1% a arieratelor 
din exercițiul 
financiar al 
anului 2017. 

Diminuarea cu 
5% a arieratelor 
din exercițiul 
financiar al 
anului 2017. 

Diminuarea cu 5% a 
arieratelor din 
exercițiul financiar 
al anului 2017. 

2 Creșterea profiturilor 
Se  va  urmări  daca  veniturile  
societății  acoperă  cheltuielile  
pentru desfășurarea ei si asigura 
totodată un excedent de valoare 
reprezentat de profit. 
Criteriu/ obiectiv de performanta  
Creșterea profitului. 

Creștere medie 
anuala de min. 
1%. 

Creșterea ratei 
profitului de min. 
1% in anul 2018, 
iar din anul 2019 
de min. 3% 

Creșterea ratei 
profitului de min. 
1% in anul 2018, 
iar din anul 2019 
de min. 3% 

3 Creșterea cifrei de afaceri 
Cifra de afaceri reprezintă 
suma veniturilor aferente 
bunurilor livrate, lucrărilor 
executate, serviciilor prestate, 
precum şi a altor venituri din 
exploatare, mai puțin rabaturile, 
remizele şi alte reduceri acordate 
clienților. 
Criteriu/ obiectiv de 
performanta  Creșterea Cifrei de 
Afaceri, urmare a creșterii 
volumului activităților 
desfășurate. 

Creștere medie 
anuala de 2% 

Creștere medie 
anuala cu 10% 

Creștere medie 
anuala cu 10% 

4 Creșterea productivității 
muncii 
Productivitatea muncii asigura 
corelarea rezultatelor societății 
măsurată prin cifra de afaceri si 
forță de muncă utilizată pentru 
atingerea acestor rezultate. 
Criteriu/ obiectiv de 
performanta - Creșterea 
productivității muncii data de 

Creștere medie 
anuala de min. 
1%. 
 

Creștere medie 
anuala de min. 
5%. 
 

Creștere medie 
anuala de min. 5%. 
 



eficienta folosirii factorului 
uman. 

5 Lichiditatea generală 
Reprezintă măsura in care pot 
fi acoperite pasivele curente din 
activele 
curente. Analiza lichidității 
reprezintă o modalitate de a 
testa capacitatea societății de a 
face fata obligațiilor sale. 
Valoarea acestui indicator trebuie 
sa fie supraunitara: min. 1. 
Criteriu/obiectiv de performanta  
Creșterea lichidității generale 

Obținerea unui 
rezultat de 1 
este un aspect 
favorabil pentru  
societate.   

Obținerea unui 
rezultat de 1 este 
un aspect 
favorabil pentru  
societate.   

Obținerea unui 
rezultat de 1 este 
un aspect favorabil 
pentru  societate.   

 
 
Detalii suplimentare:  
1 – Valori inițiale ale indicatorilor de performanta, propuse de către Consiliul de Administrație in cadrul 
Planului de Administrare, înaintat către Primăria Mun. Galați in data de 08.06.2018. 
2 – Valori ale indicatorilor de performanta negociate in cadrul ședinței A.G.A. din data de 09.08.2018, 
consemnate in Procesul verbal nr. 4.  
 
 
 

Asociat Unic,      Consiliul de Administrație, 
Unitatea Administrativ Teritoriala,          Prin 
       Municipiul Galați,     Președinte, Chicoș Gheorghe 

       Prin 
Reprezentant, Vals Vergiliu Sorin 
 


