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Consiliul Local al Municipiului

'ţ\

Botoşani

În şedinţa ordinară din data de 14.07.2017, reprezentanţii desemnaţi
Botoşani

de Consiliul Local al Municipiului
Acţionarilor

de la LOCATIVA SA

Primăriei

solicitarea
aprobare a

Municipiului

măsurilor

în Adunarea

Botoşani

Botoşani

au luat în

discuţie

activităţii

perspectivă economică şi organizaţională a două societăţi

S.C. LOCATIVA SA

din

comerciale

Botoşani,

din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Botoşani şi

a

nr. 14670/20.06.2017 de

cuprinse în "Analiza diagnostic a

S.C. URBAN SERV SA

generală

respectiv

Botoşani"

cât

şi

recuperarea sumei de 73.449,65 lei, reprezentând contravaloarea
analizei.
Hotărărea

Prin
SA, se

aprobă

Botoşani

-

nr. 69/14.07.2017 a AGA de la S.C. LOCATIVA

înaintarea

acţionarul

către

Consiliul Local al Municipiului

unic al S.C. LOCATIVA SA

nr. 14670/20.06.2017, în vederea

luării

unei

Botoşani

hotărări

- a adresei

cu privire la

solicitările din adresă.

În consecinţă, vă înaintăm Hotărârea AGA nr. 69/14.07.2017,
împreună cu

Cu

toate materialele care au stat la baza

toată consideraţia,

....

,:'"" '--

..

luării

acesteia.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

;vIllN1CIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
S.c. LOCATIVA SA
J 07/274/1998
CPI: ROI0863084

HOTĂRÂREA
ADUNĂRTI GENERLE ORDINARE A ACŢIONARILOR
DE LA S.c. LOCATIVA SA BOTOŞANI

Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.c. LOCATIVA SA Botoşani (cu
sediul in Municipiul Botoşani, str. Calea Naţională nr. 70, având nr. în Registrul
Comerţului: 107/274/1998, CUl: RO 10863084). Întrunită legal şi
statutar În
şedinţă ordinară la data de 14.07.2017. în sala de şedinţe a .c. LOCATIVA SA, din
Calea Naţională nr. 70, în prezenţa celor doi reprezentanţi ai actionarului unic 
Consiliul Local al Municipiului Botoşani
având În vedere Ordinea de zi aprobată În unanimitate.
studiind materialele prezentate,
urmare a dezbaterilor desfăşurate în legătură cu problemele supuse analizei
pe Ordinea de zi a şedinţei şi in urma voturilor exprimate în unanimitate,

-

În temeiul:
prevederilor Statutului S.c. LOCA TIV A SA Botoşani.
prevederilor Legii nr. 31/1990 modificată şi re publicată,
prevederilor OUG nr. 109/2011
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1.
Se aprobă inaintarea către Consiliul Local al Municipiului
Botoşani - acţionarul unic al S.C. LOCATIVA SA Botoşani - a adresei nr.
14670/20.06.2017. în vederea luării unei hotărâri cu privire la solicitările din
adresă.

Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către
preşedintele Consiliului de Administraţie al S.c. LOCATIVA SA Botoşani,
împreună cu directorii societăţii. care vor dispune măsurile ce se impun In acest
sens.
Art. 2.

Botoşani,
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2017
-CONSILIUL DE ADMIN1STRATIE
Către,

Reprezentanţii Consiliului

Local al Municipiului

Botoşani în

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
de la S.C. LOCATIVA SA

Botoşani

În şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. LOCATIVA SA din
data de 26.06.2017, membrii acestuia au luat în
Primăriei
măsurilor

Municipiului

Botoşani nr.

şi

organizaţională

a

două

activităţii
societăţi

Botoşani şi

din

S.C. LOCATIVA SA

perspectivă

comerciale

Botoşani,

subordinea Consiliului Local al Municipiului
URBAN SERV SA

solicitarea

14670/20.06.2017 de aprobare a

cuprinse în "Analiza diagnostic a

economică

discuţie

din

respectiv S.C.

Botoşani"

cât

şi

recuperarea sumei de 73.449,65 lei, reprezentând contravaloarea
analizei.

Aceasta a

fost

realizată

în anul 2014 de

PRICEWATWRHOUSE COOPERS AUDIT SRL
Primăriei
solicită

Municipiului

prin

la solicitarea
adresă,

se

Actionarilor
de la S.C. LOCATIVA SA .
•

aducem la

activităţii

Totodată,

S.C.

supunerea spre aprobare a propunerii în Adunarea

Generală a

Vă

Botoşani.

Bucureşti,

către

din

cunoştinţă pe această

cale,

perspectivă economică şi

că

"Analiza diagnostic a

organizaţională

a

două

~

Botoşani,

":=:I
/~~
\.OCAT~V#l
§A
l'

societăţi
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comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului

Botoşani,

SA

Calea Naţională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; Iax: 0231/534607

respectiv

Botoşani"

s.c

,

URBAN SERV SA

Botoşani şi

S.C. LOCATIVA

- sectiunea ce cuprindea numai analiza referitoare la
predată

S.C. LOCATIVA SA - a fost

la acel moment Directorului

General al societatii, m data de 21.07.2014. Deoarece matenalul
confidenţialitate stricte,

cuprindea clauze de

precizări

solicitat prin adrese succesive

S.C. LOCATIVA SA a

cu privire la acest subiect. Cu

adresa nr. 25655/12.11.2015 a fost, în final,
situaţie,

astfel

că

în

şedinţa

lămurită această

CA din 26.11.2015 a fost luat în

discuţie

acest raport.
Specificăm
analiză

faptul

că

o

bună

recomandările conţinute

parte din

erau deja în stadiu de implementare la data

Raportului, prin grija Consiliului de
executive a S.C. LOCATIVA SA, iar
cad în responsabilitatea
LOCATIVA
Botoşani

-

SA

Adunării

Botoşani

şi

m calitate de

a

Administraţie şi

altă

în

finalizării

a conducerii

parte din aceste

recomandări

Generale a Actioriarilor de la S.C.

Consiliului Local al Municipiului

deţinător

al pachetului de

acţiuni

al

societăţii.

Vă solicităm,

la cererea

în

consecinţă, să

Primăriei

adoptati o hotarare cu privire
plăţii

privind aprobarea

sumei de 73.449,65

lei, reprezentând contravaloarea analizei dignostic, având în
vedere

următoarele aspecte:

• "Analiza diagnostic a
organizaţională

Consiliului

a

Local

URBAN SERV SA

activităţii

două

al

din

societăţi

şi

economica

Şi

comerciale din subordinea

Municipiului

Botoşani

perspectivă

Botoşani,

respectiv

S.C. LOCATIVA SA

S.C.

Botoşani"
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realizată

de S.C. PRICEWATWRHOUSE COOPERS AUDIT SRL

Bucureşti,

nu a

Botoşani, ci

de

fost

comandată

Primăria

recomandărilor

Municipiului

şedinţa

• la data dezbaterii în

de S.C. LOCATIVA SA
Botoşani;

CA a materialului, majoritatea
cădeau

cuprinse în acesta, ce

societăţii, fuseseră

în sarcina

deja implementate sau erau în proces de

implementare, prin grija Consiliului de

Administraţie şi

conducerii executive a S.C. LOCATIVA SA

Botoşani;

• aproape

jumătate

din

raportului sunt apanajul
competenţa Adunării

LOCATIVA

SA sau

recomandările

schimbării de legislaţie

Generale a

a

făcute

Acţionarilor

Consiliului Local

al

în

a

cadrul

sau sunt de
de la S.C.

Municipiului

Botoşani;

• nu

există

prevederi în Bugetul de Venituri

pentru anul 2017 al S.C. LOCATIVA SA
plata

acestei

sume,

14670/20.06.2017 a
Alăturat, anexăm
Primăria

Municipiului

şedinţei CA

Cu

în copie

Primăriei

Botoşani şi

Cheltuieli

Botoşani

prin

pentru

adresa

nr.

Municipiului Botosani.

corespondenţa dintre

din 26.11.2015.

toată consideraţia,

solicitate

şi

S.C. LOCATIVA SA

şi

un extras din procesul verbal al

Botoşani,

Calea Naţională nr.70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273: fax: 0231/534607
www.JocatinJ.ro
E-mail: office@locatÎ\·a.ro

S.c. LOCATIVA SA

BOTOŞANI

CONSILIUL DE ADMINISTRAT]E

DECIZIA Nr.31
din 07.07.2017
al S.c. "LOCATIVA" S.A. Botoşani, numit prin
Hotărârea
Adunării Generale a Actionarilor nr. 61/29.03 .20 16, întrunit legal şi
statutar in şedinţă ordinară în data de 07.07.2017,
având în vedere Ordinea de zi aprobată,
analizând solicitarea nr. ]4670/20.06.2017 a Primăriei Municipiului Botoşani
şi documentele depuse de executivul societăţii în documentarea răspunsului la
această solicitare;
în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate.
în conformitate cu ari. 20 literele h) şi k) din Statutul S.c. "LOCATIV X' S.A.
Botoşani şi cu ari. 22 şi 24 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Consiliului de Administraţie,
Consiliul de

Administraţie

DECIDE:
Art. 1 Se respinge solicitarea nr. 14670/20.06.20 l 7 a Primăriei Municipiului
Botoşani privind plata sumei de 73.449,65 lei, reprezentând contravaloarea "Analizei
diagnostic a activităţii din perspectivă economică şi organizaţională a două societăţi
comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, respectiv S.c.
URBAN SERV SA Botoşani şi S.c. LOCATIVA SA Botoşani" realizată de S.c.
PRICEWATWRHOUSE COOPERS AUDIT SRL Bucureşti, din următoarele
considerente:
• "Analiza diagnostic a activităţii din perspectivă economică şi organizaţională
a două societăţi comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Botoşani, respectiv S.c. URBAN SERV SA Botoşani şi S.c. LOCATIVA SA
Botoşani" realizată de S.C. PRICEWATWRHOUSE COOPERS AUDIT SRL
Bucureşti, nu a fost comandată de S.C. LOCATIV A SA Botoşani, ci de
Primăria Municipiului Botoşani;
•

nu există prevederi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al
S.c. LOCATIVA SA Botoşani pentru plata acestei sume, solicitate prin adresa

nr. 14670/20.06.2017 a Primăriei Municipiului Botosani.

Botoşani,

Calea

Naţională

nr. 70

.J07/274/t998; RO t0863084

Tel: 02311532273; fax: 02311534607
www.locativa.ro

Art. 2 Se hotărăşte convocarea Adunării Generale a Acţioanrilor de la S.c.
LOCATrVA SA Botoşani pentru prezentarea solicitării nr. 14670/20.06.2017 a
Primăriei Municipiului Botoşani. in vederea luării unei hotărâri cu privire la cerere.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de către:
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Conducerea executiv e a societăţii
Secretarul Consiliului de Administraţie

Secretar CA.
Cristina Brîrţ'tţşa Miron
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Românie
Judeţul Botoşani

Mumcipiul

Botoşani

cr 3372882
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Primăria

România
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Judeţul Botoşani

Botoşani

Municipiul Botosani
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Structură:

Cabinet Primar

Către,

S.C. Locativa S.A.

Vă rugăm să

ne

cuprinse in Raportul de
Botoşani

din

transmiteţi

"Analiză

perspectivă

Botoşani

modul de implementare al

diagnostic a activităţii
economică

şi

societăţii

recomandărilor

S.C. Locativa SA

crqanizaţională"

elaborat

de

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., in baza contractului nr. 20109/2013, raport
predat

către

dvs. prin procesul verbal de predare-primire încheiat în data de

21.07.2014.

Primar,
Ovidiu lulian Port

T: +4 (O) 231 502200 I F: +4 (O) 231 531 595

W: 'W'NW.prîmanabt.ro I E: primaTia@prîmariabt.ro
Piaţa Revolutiei nr. '. 710236. Botoşani, ROMÂNIA

Secretar,
Ioan Apostu
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Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI

- în
Vă rugăm să

atenţia

domnului Iulian Ovidiu Portariuc 

în legătură cu Raportul de Analiză diagnostic
a activităţii societăţii LOCA l1VA SA Botoşani din perspectivă economică şi
organizaţională, primit în baza Procesului verbal de predare-primire din 21.07,2014,
mai este valabilă clauza respectării confidenţialităţii asupra afirmaţiilor cuprinse În
acest raport,
Facem această solicitare deoarece În şedinţa Consiliului de Administraţie al
S.c. LOCATIVA SA din august 2014, membrii CA - luând la cunoştinţă clauzele
cuprinse În procesul verbal mai sus amintit, de condiţiile puse de PwC prin adresa din
22.11.2013, transmise domnului L 0, Portariuc, respectiv:
ne

transmiteţi dacă

"În conformitate cu termenii Contractului, vă irformăm că Întreg conţinutul
raportului este strict confidential, în deplină concordanţă cu exigentele regulilor de
confidenţiolitate aplicabile clientului.
• În a cord cu dispozitiile Contractului, Raportul nu poate fi pus, în lipsa acordului
nostru, la dispotiţie sub orice formă. în tol sau în parte, niciunei alte persoane cu
exceptia celor menţionate în Contract, nici în original şi nici în copie in orice fel de
versiune (i. E. Electronic, formă materială, etc.) si nici nu poate fi folosit decât in
condiţiile prevăzute de acesta. În mod particular subliniem că Raportul nu va putea
fi folosit in lipsa acordului nostru ca probă juridică sau extrajuridică în orice fel de
procedură administrativă, judiciară sau de orice altă natură şi nici nu va putea fi
prezentat ori pus la dispozitie În orice alt scop vreunei alte persoane publice sau
private.
• Având în vedere caracterul strict confidenţial al Raportului, reiterăm şi faptul că,
potrivit Contractului, acesta este destinat numai pentru informarea şi uzul Primăriei
Municipiului Botoşani şi se limitează strict la chestiunile, scopul şi perioada de timp
menţionate În cuprinsul acestuia. Conţinutul raportului nu trebuie considerat a se
extinde, în mod indirect, la orice altă problemă sau perioadă de timp, ce nu au făcut
obiectul analizei, iar concluziile şi recomandările pe care le-am formulalacolo unde
am considerat necesar, trebuie interpretate şi preluate prin raportare striclă la
ipotezele de lucru specifice menţionate În cuprinsul Raportului.
• De asemenea precizăm că nici PwC si nici vreunul dintre salariaţii sau
colaboratorii săi nu Îşi asumă vreo responsabilitate faţă de orice altă persoană, cu
excepţia dumneavoastră, pentru informaţiile cuprinse în rconţinutul Raportului

•
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şi/sau

ce ar putea să apară în legălliră cu
modul în care aceste informa/ii sunt sau nu folosire de către orice persoană

•

al

Prezentării

sau pentru

(dl\ldu((~_ .\lIhliult'1J1 ~~f

consecinţele

fa/Jiul c(~ niL; /)\\(')1

IllCIliilil

l{iI)/rc Ll'hlll//l'
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nuu

care au acţionat În pregătirea Raportului şi/sau a Prezentării nu îşi
1:reo răspundere contractuală sau de orice altă natură. În măsura În care
cinevu ar putea ,qJS{ll]C l'a ea ar pu;('(]); În m(JJ !esal inc jdt. ntă. în ţntvinţ u ortcaru,

sus

menţionate

asumă
ţc!

de nJnsfeinj€

('C

ar pu{ea sa

apară itl legătură

('u deciznle luate ori neluate de

persoanele competeme ca urmare u acestui Raport. indiferent de forma

acestea ar îmbrăca-a

(ucţunt

re ('ore

sau inacţiuni). "

şi

de prevederile iterate de PwC în versiunea finală a Raportului ca şi "MESAJ
IMPORTANT pentru toate persoanele care au acces la prezentul raport":
.,Acesl raport a fost intocmit exclusiv pentru uzul imern al Primăriei Municipiului Botoşan;
(.. Primăria
Municipiului
BOIOŞal1i"
sau
"Clientul"),
fiind
redactat
de
către
Pricewatwrhousetoopers Audit S. R. L, (.. PwC"] pentru Primăria Municipiului Botoşani. În
conformitate cu termenii Contractului nI'. 20} 09 incheiat la data de 29 OS 2013 (" Contractul ") şi
con/in utul său este str icI confidential.
Raportul a[ost întocmit in scopul realizării unei analize independante asupra activităţii din
cadrul societăţilor Urban Serv S.A. şi LOC4TlVA SA. Botoşani din perspectivă economică şo
organiza{ionaIă, pentru perioada 2011.2013.
Analiza s-a desfăşurat de la data de l ti septenbric 2013 până la data de 25 octombrie 2013.
Munca noastră a constat în analiza documenta/iei puse la dispoziţie de către reprezentanţii celor
două companii pentru ariile evaluale În cadrul proiectului, discuţii cu reprezentanţii societărilor,
realizarea unor analize comparative cu alte municipii

şi

companii relevante, precum

şi

realizarea

analizelor specifice pentru toate ariile de eficientizare prezentate în cadrul raportului.
Vă supunem atenţiei comentariile importante referi/oare la aria de aplicabilitate a
lucrărilor, scopul in care vorfi folositerecomnadările, ipotezele şi limitarea informaţiilorcare au
stat la baza recomandărilor exprimate în raportul nostru, astfel cum sunt ele reliefate în corpul
prezentului raport.
Am dori totuşi să subliniem că analiza efectuată de noi nu constituie un audit sau o revizie
în conformitate cu Stundardele Internaţionaîe de Audit şi, prin urmare, noi nu emitem nici o
certificare sau opinie de audit. De asemenea, conclutiile de natură economică sau de resurse
umane exprimate in cuprinsul rău reprezintă puncte de vedere profesionale asupra aspectelor
analizute (în scopul raportului}, nereprezentând un sfat pentru implementarea unor soluţii, decizia
În această privinţă urmând să aparţină în exclusivilate beneficiarului nostru.
Raportul nostru cuprinde informa/ii obţinute sau rezultate dintr-o varietate de Surse
descrise în cadrulraportului. Exceptând cazurile în care se specifică contrariul, noi nu am supus
informatiile financiare sau alte tipuri de informatii incluse în acest raport unor proceduri de
control şi verificare.
În consecinţă. nu~e asumăm responsabilitatea şi nu facem nici un fel de reprezentări cu
privire la acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor din acest raport, exceptând cazurile unde se
specifică contrariul.
Noi nu am mai comunicat cu reprezentanţii celor două societăţi de la data de 15 octombrie
2013 (aceasta fiind data până la care am desfăşurat munca destinată Raportului), Raportul nu
include efectele, dacă există ale evenimentelor sau circumstantelor care ar fi putut apărea sau ale
informaţiilor care ar fi putul fi aflate ulterior acestei date. În acest sens, nu oferim nici o garanţie
că alte informa/ii primite şi/sau analize făcute ulterior nu ar fi avut un impact semnificativ asupra
Raportului.
PwC nu Îşi asumă nici o responsabilitate fală de nici o persoană cu excepţia Clientului
pentru utilizarea raportului, PwC nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice consecinţă [aţă
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de an ce persoană c" excepţia Primăriei pentru orice decizie care s-a luai sau 1111 s-a luat ca
urmare a acestui raport, indiţerent de forma de acţiune, tIe că este stipulotă in Contract. rezultată
din prl'illdit';U

,\(/1/

În .ilr mod _~I in

lJili.\iU'tI JJClllii.\tI

de lc~co (''l)!lcuhill1

Acest raport afost întocmit exclusiv pentru ,,=,,1 intern al Primărie Municipiului Botoşani şi
în scopul enunta/ în Contracl, in conţormitate cu termenii şi condi(iile stipulate în Contract şi nu 1'0
fi utilizat În nici un alt scoţ». âi"lrihIJÎI S(/1/ pu: 10 dJspn:ilia linei t erţc parii Noi JlU ne asumăm nici
U/1 fâ de rcsponsubilttatc pentru ţncrdcrş!e cauzate Primărie Municipiulu! Botoşani sau oricărui
In 1 (() urmare

1.1

trunsmitcru. rcproduccru. MJU Uliltuirii Raportului nostru intermediar sal) a celui

final intr-un mod care

Orice
orice calc.

să con/ravină

persoană

celor

menţionate în

prezentul raport.

care nu este dcsiinaturut acestui raport dar

acceptă şi agreea::.ă următorii

primeşte şi citeşte

Raportul pe

termeni:

1. Persoana În cauză înţelege că lucrările desfăşurate de PWC au fost executate în
conformitate cu instrucţiunile [urnizate de clientul-destinatar al Raportului şi au [est
executate exclusiv îll beneficiul clientului-destinatar al Raportului pentru afi utilizate de
către acesta. Persoana care citeşte acest Raport ia la cunoştinţă că aceSI raport a [ost
Întocmit la cererea Clientului al raportului, fiind supus limitărilor menţionate În cadrul
ipotezelor de lucru specifice descrise in cuprinsul acestuia. Cu siguranţă Raportul ar putea
să nu includă vreWla din toate informaţiile pe care le-ar considera necesare a fi incluse în
raport un a.<emenea cititor neautorizat al acestuia.
2. Raportul se bazează pe informaţiile furnizate de cele două societăţi, astfel cum sunt
prezentate in cuprinsul raportului şi interviurile desfăşurate cu personalul societăţilor.
Acesle informaţii nu au fost verificate separat de noi şi, prin urmare, noi n" oferim nici o
confirmare referitoare la exhaustiviiutea sau

lJf...urateţea

acestora.

3. Acest raport cuprinde informaţii confidenţiale adresate Municipiului Botoşani şi/sau PwC
şi confidenţialitatea lor va trebui păstrată ca atare. Recomandările prezentate În acesl
raport sunt proprietatea PwC Primăria Municipiului Botoşani poate adopta şi utiliza
aceste informaţii pentru aplicarea in cadrul activităţii. conform celor prevăzute În termenii
şi condiţiile generale ataşate Contractului şi potrivit ipotezelor de lucru descrise în
cuprinsul raportului. Cu toate acestea, informaţiile nu pot fi utilizate, puse la dispoziţie În
orice formă saU reproduse pentru sau de către terţi (persoane fizice sau persoane juridice,
publice sau private} fără consimţământui scris al PwC În mod particular subliniem că
acest raport nu poate fi [olosit de către nimeni ca probă judeciară extarjudiciară in fala
nici unei instanţe sau a unui alt organ al statului ori in cadrul oricărui demers de tip
administrativ Sau juridic.
4. Persoana care citeşte acest raport este de acord că PwC, partenerii, directorii, angajaţii şi
colaboratorii sau sub-contractorii oricăruia dintre aceste persoane nu a" şi nu işi asumă
nici o responsabilitate fală de această persoană, nici pe cale contractuală şi cu atât mai
puţin pe orice altă cale, şi nici nu ar putea să răspundă în vreun fel pentru orice prejudicii
de orice natură care ar putea rezulta (inclusiv şi fără limitare din neglijenţă sau încălcarea
responsabilităţii statutare} din citirea sau utilizarea acestui raport de către cititor sau care
ar putea să apară în orice alt mod drept consecinţă a faptului că cititorul a avut acces la
raport. În plus, cititorul este de acord că nu poate face referire la acest raport, nu îl poate
cita sau distribui ori folosi în orice alt mod fără consimţământulscris prealabil al PwC şi
nici nu îl poate pune la rândul său la dispoziţie vreunei alte persoane neautorizate, potrivit
Contractului.
5. Orice alt aspeel legat de utilizarea acestui raport va fi tratat în concordanlă cu prevederile
Contractului precum şi a termenilor şi condiţiilor generale ataşate acestuia. "
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au considerat că nu sunt printre persoanele care au acces la informatiile _din Raport,
mai ales că nu ştie nimeni ce prevede CONTRACT\TL DE SFRVTCn
nr.
201 U9/29 .U820 13.
Ne este necesară această informaţie pentru a şti dacă avem posibilitatea ca în
urma analizei Raportului, să putem implementa o serie din recomandările făcute în
vederea bunului mers al S.C LOCATIVA SA, bineînţeles ccroborate cu prevederile
Legii nr. 31/]990 şi OUG nr. 109/201 L singurele acte normative care stipulează
foarte clar atributiunile fiecărui organism de conducere şi guvernează activitatea
curentă şi de conducere a S.c. LOCA TIV A SA
Cu

toată consideraţia,

DIRECT
ing. CătăIi

GENERAL,
ugurel Flutur

fJ

R.ominia
Judeţul Botoşani

•

MwticipiJU Boloşanl

CF: 3372882

-----_ _-
..

Nr.20377 116/09/2015

~--

./

BOTOŞ"-'.Ni

Către,

<

'* 6J~~ 7

\
~:

S.c. LOCATIYA S.A. - BOtO~2I1i
.:?f
tl:)
SIr. C a lea Na ti ona ~ă nr. 7 O, Botoşa ni ~L:.:Z:.:IV:A::._=-::.:.l:U:.:NA:'=====:::::::::=J

AN~

Urmare cererii dvs. depusă la registratura instituţiei cu numărul de inregistrare
20377/24.08.2015 prin care solicitaţi clarificări în ceea ce priveşte Raportul de Analiză diagnostic
a activitătii Societăţii Comerciale Locativa S.A. vă comunicăm următoarele :
Contractul TIr. 20109/29.08.2013 nu este afectat de o clauză de confidenţialitate.
aceasta fiind precizată de prestator printr-o adresă ulterioară.
Prin contractul nr. 20 I 09/29 .08.20 13 au fost contractate servicii având ca obiect
,.analiză diagnostic a activităţii de perspectivă economică şi organizaţională a două
societăţi comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoşani
Raportul de Analiză diagnostic a activităţii Societăţii Comerciale Locativa S.A. este
rezultatul executării contractului TIr. 20109/29.08.2013.
În conformitate cu prevederile art. 63 alin. 1 Iit. d) coroborat cu prevederile alin. 5 lit.
a) din Legea nr, 21512001 primarul îndeplineşte atribuţii privind serviciile publice
asigurate cetăţenilor şi coordonează realizarea serviciilor publice de interes local
prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoarc de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
Mai mult, În conformitate cu prevederile art, 63 alin. I IiI. c] coroborat cu alin. 4 l it. a)
din Legea TIr. 215/2001 primarul exercită funcţia de ordonator de credite.

SECRETAR,
Ioan Apostu

T: t~ (O) 231 502200 J f: '4 (O) 211 Sli 595
W: 'IfIoltW_primariabt.ro 1 E: prlrnar1a@prlmariaM.ro
Piaţa RevollJ\:ieî nr. 1, 710236, actcşent, ROMÂNIA
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Rem4nia
lu<ie\ll1 Botoşeni
MtJ."i€1pwiBotoţtmi

CF: 3372882
Structură: DIRECŢIA ECONOMICĂ

,
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Catre.

S.C. LOCATIVA SA

BOTOŞANI

În vederea formuăru răspunsului către Camera de Conturi Botoşani privind modul de ducere
la mdeptinire a rnăsuru 11.2 din Decizia nr. 21/2015 ca urmare a acţiunii auditului financiar al contului
de execuţie a bugetului local pentru exerciţiul financiar al anului 2014, vă solicităm pănă la data de
29.10,2015, completarea planului de impiementare a recomandărilor din Analiza diagnostic a
societăţii Locativa S.A, conform Anexei.

Secretar,
Ioan Apostu

T: +4 (O) 231 502200 I F: +4 (O) 231 531 595

W; WNW.prtmariabt.ro' E: primaria@primariabLro
Piata Revoluţiei nr.'. 710236, Botcaani, ROMÂNIA
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ANEXĂ

Plan de implementare a recomandărilor din Analiza diagnostic a societăţii Locativa S.A. Botoşani din
perspectiva economică şi organizaţională

__

Nr.
Crt.

Jld\. ". f !J~rltI

bI. 1.
~

2.

3.

4.

5.

Recomandare

I

Optimizarea procesului de evaluare şi
dc măsurare a performanţei angajaţilor
Schimbarea componenţei şi a liniilor
de raportare pentru Serviciul de
Activităţi Conexe
Adăugarea de activităţi suplimentare,
cum ar fi administrarea de spaţii
adiţionale, pentru crearea de sinergii
suplimentare
._Centralizarea funcţiei de administrare
a proprietăţilor imobiliare ale
I
Municipiului Botoşani într-o singură
entitate
Creşterea chiriilor pentru acele spaţii
care nu au un preţ reglementat prin

Modalitate de
implementare

Perioada de
implementare
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/... c .... ~r

6.

-

_ _ _ _ -----,-------- _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rezultate pre conizatc

a se
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recomand: rilor
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legislaţie
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Responsabil

.

_._.

Creşterea

gradului de ocupare pentru
' spaţiile comerciale şi cele din cadrul
j incubatorului de afaceri

."
.

I

._-

Nr.
Crt.

Recomandare

Modalitate de
implementare

Perioada de
implementare

Responsa bil
I

!
JjJI\.• ~ •

- 7.

"8-f'-l •

8.

U G.\-l ",.-1
, f

9.

!O.

.»i4.· ""_
I

L

--

Creşterea gradului de încasare a
chiriilor pentru locuinţe şi spaţii
comerciale
Inventarierea şi verificarea îndeplinirii
condiţiilor de eligibilitate pentru
spaţiile cu chirie zero
Incurajarea vânzării locuinţelor aflate
în administrare, mai ales cele din
blocurile ANL
Implementarea unui program
informatic pentru gestiunea şi
arhivarea contractelor pentru
Îmbunătăţirea controlului intern al
contractelor
-

Rezultate preconizate
a se obtine dupa
im plementarea
recomandărilor
I
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Către,

PRI:\IĂRlA MUNICIPIULUI BOTOŞANI

- În

atenţia

Rferitor la adresele

domnului Iulian Ovidiu Portariuc -

dumneavoastră nr.

20377/16,09.2015

şi

25375/27 J 0.20 15,

vă comunicăm următoarele:

• Nu ne-aţi precizat numărul adresei de la prestator şi nici conţinutul adresei
privind încetarea clauzei de confidenţialitate, deci considerăm că solicitările
din adresa noastră nr. 5932/21.08.2015 au rămas în parte fără răspuns.
• Prin procesul verbal de predare-primire din 21.07.2014 a "Raportului de
Analiză diagnoastic a activităţii S.c. LOCATIVA SA Botoşani din perspectivă
economică şi organizatională" S.c. LOCA TIVA SA nu a avut decât o singură
obligaţie, aceea "de a respecta confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor
cuprinse în acest raport",
• Nu am fost informati in legătură cu măsurile care au fost stabilite de către
Camera de Conturi Botoşani prin Decizia nr. 21/2015,
Ţinând cont de faptul că adresa dumneavoastră a fost înregistrată în data de
27.1 0.20 15 la unitatea noastră, după desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului
de Administraţie din luna octombrie şi de faptul că membrii Consiliului de
Administraţie nu au dorit să fie puşi la curent cu conţinutul "Raportului de
Analiză diagnoastic a activităţii S.C. LOCATIVA SA Botoşani din perspectivă
economică şi organizaţională'', tocmai datorită clauzelor de confidenţialitate la
care am făcut referire, ne este imposibil de a formula un răspuns până în data de
29.10.2015.
Implementarea recomandărilor din "Raportului de Analiză diagnoastic a
activităţii S.C. LOCATIVA SA Botoşani din perspectivă economică şi
organizaţională" este apanajul strict al Consiliului de Administraţie, care poate da
Hotărâri pe care conducerea executivă a societăţii să le pună în practică.
Ne manifestăm disponibilitatea de a organiza o şedinţă extraordinară a
Consiliului de Administraţie în care să analizăm Raportul şi dacă este cazul să
punem în aplicare o parte sau În totalitate recomandările din Raport, sub rezerva
confirmării de către prestator (pwC) a încetării clauzelor de confidenţialitate.
Cu toată consideraţia,
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ROMÂNIA
.ITIDEŢlH BOTOŞA\'I

MUNICIPIUL

BOTOŞANI

1\'r. 2S6SS din 12 noiembrie 2015

CĂTRE,

s.c, "LOCATIVA"
- municipiul

Urmare comunicării dvs.,
cunoscute următoarele:

S.A.

BOTOŞANI

Botoşani, Calea Naţională,

transmisă

nr. 70,

Judeţul Botoşani-

cu adresa nr. 7332 din 30 octombrie 2015,

vă

facem

1.
Contractul
nr. 20 I09 din 29 august 20] 3 încheiat cu
S.c.
"PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDlT' S.R.L. având ca obiect "analiza diagnostic a
activi taţii din perspectivă economică şi organizatorică a S.c. "URBAN SERV" S.A. şi S.c.
"LOCATIVA" S.A. nu conţine nici o clauză cu privire la confidenţialitatea raportului elaborat de
prestator;
2.
Adresa S.C. "PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDlT" S.R.L. din 22
noiembrie 2013 În care este afirmată confidenţialitatea raportului, este un act unilateral al
prestatorului şi pe cale de consecinţă nu este opozabilă.
3.
in consecinţă nu există impediment de natură legală sau contractuală pentru ca
raportul să nu poată fi prezentat consiliului de administraţie al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoşani
spre a analiza şi a decide asupra implementării recomandări lor din raport.

SECRETAR,
Ioan Apostu

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a
Consiliului de Administraţie din data de 26.1 1.2015:

1. Analiza şi aprobarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă realizaţi de
S.c. LOCATIVA SA Botoşani la 31.10.2015.
2. Informare privind ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului de
Administraţie nr. 39/24.07.2015.
3. Aprobarea prelungirii unui număr de 4 (patru) contracte de închiriere pentru
spaţii, care expiră în luna decembrie a.c ..
4. Aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 307/2015 deţinut de S.c.
MITOTRANSPORT TAXI SRL Botoşani, către S.c. MITOTRANSPORT
CAFE-BAR SRL Botoşani.
5. Dezbaterea "Raportului de Analiză diagnostic a activităţii societăţii
LOCATIVA SA Botoşani din perspectivă economică şi organizaţională:'
întocmit de PricewaterhouseCoopers.
6. Probleme diverse

Preşedinte al

./'

~

Consiliului de

. Costin Mihail Gheorghiu.A- .
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