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Catre,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
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~ .0(, Consiliul de administratie al SC Eltrans SA Botosani, in conformitate cu

~prevederile art.36, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a

l' intreprinderilor publice, prin prezenta, in termen legal, inainteaza "Raportul de

evaluare a activitatii directorilor pentru anul 2016" intocmit de catre Consiliul de
Administratie al SC Eltrans SA Botosani, pentru a fi publicat pe pagina de
internet a autoritatii publice tutelare.
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RAPORT
de evaluare privind execuţia contractului de mandat şi a componentei de
management a Planului de administrare, anexă la contractul de mandat, a
directorului general si directorului adjunct al S.C. ELTRANS S.A.
pentru anul 2016

Consiliul de administraţie al SC ELTRANS SA Botoşani, în componenţa:
Achiţei

Alexa

- Preşedinte CA.

Carrnen

Cătălin

Buhăianu
Cracană

Virgil

- Membru

Bogdan

- Membru

Serghi

- Membru

analizând Raportul privind

execuţia

contractului de mandat

management a planului de administrare

anexă

şi

a componentei de

la contractul de mandat al

Directorului General si al Directorului adjunct al SC Eltrans SA, domnul Paul
Smit, respectiv domnul lvanescu Victor, gradul de îndeplinire al obiectivelor
propuse precum

şi

gradul de realizare a indicatorilor de

contractul de mandat,
mandat

şi

formulează

opinia potrivit

căreia

performanţă anexă

la

executia contractului de

a componentei de management a directorului general si a

directorului adjunct al SC Eltrans SA, a fost efectuată cu Încadrarea partiala În
obiectivele fixate acestora de

către

angajamentelor

prin

asumate

Consiliul de administratie
contractele

de

şi

mandat,

cu respectarea
limitată

de

condiţionalităţile

tehnice ale îndeplinirii acestor angajamente..

Consiliul de

administraţie,

constată

că

au fost duse la îndeplinire

obiectivele generale si specifice, parte integranta a componentei de management
din planul de administrare, respectiv:
- Achizitia unei masini cu utilaj de ridicare (autoturn) pentru interventii
la calea de rulare si la reteaua de contact;
Scaderea consumului de energie electrica;
- Înlocuirea firului de contact uzat pe anumite tronsoane;
- Refacerea continuităţii electrice a retelei de cale de rulare având drept
consecinţă directă

economie de energie electrica;

Referitor la graficul de circulatie al tramvaielor aprobat de Consiliul
Local al Municipiului Botosani, s-a respectat integral programul de circulatie iar
in ceia ce priveste ritmicitatea acestuia, pe alocuri nu a fost posibila, determinata
de factori diversi: accidente rutiere, starea tehnica a caii de rulare, alte blocaje in
trafic.
Toate petitiile au fost solutionate in termen legal iar abaterile disciplinare
constatate pe parcursul anului 2016, au fost solutionate conform Regulamentului
Intern al societatii si Codului Muncii.

De asemenea, consiliul de

administraţie, constată că

au fost duse la

îndeplinire în mare parte obiectivele si criteriile de performanta ale planului de
management, respectiv:
- Creşterea cifrei de afaceri;
- Scaderea cheltuielilor la 1000 lei venituri;
- Recuperarea la timp a creantelor;
- Rambursarea datoriilor in termenul stabilit;
- Fara restante la bugetul statului.

Astfel, Consiliul de Administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani ia act
de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta asumate si constata ca
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acestea au fost indeplinite în mare parte, motiv pentru care considera ca
realizarea acestor indicatori reflectă o bună performanţă

economico-fmanciară

a

societăţii.

Cracană

Serghi

- Membru
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