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Către, 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

Consiliul de Administraţie al S.c. LOCATIVA SA Botoşani, în conformitate 
cu prevederile ari. 36, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 prinind guvernanta corporativă a 
Întreprinderilor publice, prin prezenta, în termen legal, vă înaintează «Raporul de 
evaluare privind execuţia contractului de mandat şi a componentei de management a 
Planului de administrare, anexă la contractul de mandat, a directorului general al S.C. 
LOCATIVA SA Botoşani, pentru anul 2016», Întocmit de către Consiliul de 
Administraţie al S.c. LOCATIVA SA Botoşani, pentru a fi publicat pe pagina de 
intrenet a autorităţii publice tutelare. 
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RAPORT
 
de evaluare privind execuţia contractului de mandat şi a componentei de
 

management a Planului de administrare, anexil la contractul de mandat, a
 
directorului general se Locativa SA pentru anul 2016
 

Consiliul de administraţie al SC Locativa SA Botoşani, în componenţa: 

Mihail Costin Gheorghiu - Preşedinte CA 
Denisia Paula Agapie - Membru 
Claudia Vereştiuc - Membru 
Vasile Halasanu - Membru 

analizând Raportul privind execuţia contractului de mandat şi a componentei de 
management a planului de administrare anexă la contractul de mandat al 
Directorului General al SC Locativa SA, domnul Florinel GORNEA, gradul de 
îndeplinire al obiectivelor propuse precum şi gradul de realizare a indicatorilor de 
performanţă anexă la contractul de mandat, formulează opinia potrivit cil.reia 
executia contractului de mandat si a componentei de management a directorului 
general al SC Locativa SA. a fost efectuată cu Încadrarea În obiectivele fixate 
acestuia de către Consiliul de administratie şi cu respectarea angajamentelor 
asumate prin contractul de mandat. 

Astfel, consiliul de administraţie, constată că au fost duse la îndeplinire 
corespunzător, toate obiectivele generale ale planului de administrare: 

-Realizarea obiectivelor şi criterii/or de performanţă aprobate anual de 
către Adunarea Generală a Acţionarilor 

- Eficientizarea activităţii de Încasare a chiriilor, urmărirea încasării 

debitelor, rezilierea contractelor de Închiriere pentru chiriaşii rău platnici, 
conform legislaţiei În vigoare 

-Urmărirea modului de menţinere În stare defuncţionare a clădiri/ar pe 
toată durata administrării. 

-Aplicarea unui sistem eficient de management al resurselor umane 
-Operaţionalizarea Incubatorului de afaceri astfel Încât gradul minim de 

ocupare să fie de 80% 

De asemenea, consiliul de administraţie, constată că au fost duse la 
îndeplinire corespunzător, toate obiectivele specifice ale planului de administrare: 

- Creşterea veniturilor societăţii 

-Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi îmbunătăţirea comunicării Între 
compartimentele societăţii 



- - cero aatoru restante carre ougetut ae SIaI, ougeieie astguraruor SUC;IUle ŞI 

Bugetul local al Municipiului Botoşani. 

-Asigurarea unei gestiuni eficiente şi responsabile a resurselor financiare şi 

materiale, potrivit alocărilor bugetare 
- Asigurarea unei bune colaborări cu structurile responsabile la nivelul 

administra/iei publice locale. 

În ceea ce priveşte obiectivele de performanţă pe termen scurt asumate, 
consiliul de administraţie constată realizarea acestor în proporţie de 100%, 
după cum urmează: 

Obţinere de profit la finalul 

fiecărui exerciţiu financiar 

Creşterea productivităţii 

muncii 

Reducerea creanţelor 

Achitarea datoriilor la 

termenele scadente 

Reducerea perioadei de 

rambursare a datoriilor 

Creşterea eficienţei 

activităţilor (Cheltuieli la 

lOOOlei venituri) 

Realizarea acestor indicatori reflectă o bună performanţă economice-financiară a 
societăţii, determinată de un management orientat pe criterii de performanţă, eficienţă şi 

eficacitate a utilizării resurselor societăţii. 

Raport de evaluare întocmit şi semnat de către: 

Mihail Costin Gheorghiu - Preşedinte CA 
Denisia Paula Agapie - Membru 
Claudia Vereştiuc - Membru 
Vasile Halasanu - Membru 


