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RAPORT
privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului local al
Municipiului Zalău, pentru anul 2021

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.58 din O.U.G.
nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare, şi cuprinde informaţii referitoare la întreprinderile publice la
care Consiliului local al municipiului Zalău are calitatea de acţionar unic.
întreprinderile publice la care Consiliului local al Municipiului Zalău este
autoritate publică tutelară, aşa cum este definită la art.2 din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt:
- SC TRANSURBIS SA ZALĂU
- SC CITADIN ZALĂU SRL.
Societatea TRANSURBIS SA ZALĂU s-a înfiinţat în baza hotărârii
Consiliului Local Zalău nr.35 din 06.04.1998 şi a fost înregistrată la Registml
Comerţului sub nr. J31/159/25.05.1998. Societatea are sediul în municipiul Zalău,
strada Fabricii, nr.30/A, cod unic de înregistrare RO 10683385.
Societatea TRANSURBIS SA ZALĂU este o societate pe acţiuni cu capital
integral de stat, unicul acţionar fiind Consiliul Local al municipiului Zalău. Obiectul
principal de activitate al societăţii este: "Transporturi urbane, suburbane şi
metropolitane de călători - cod CAEN 4931.” Societatea are încheiat cu Primăria
municipiului Zalău, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public

local de călători nr. 82882 din 15. 1.2019, conform prevederilor Regulament (CE) pe
o durată de 5 ani.
j
în perioada 01.01.-31.12.20b, conducerea TRANSURBIS SA ZALĂU a fost
asigurată de către:
|
- ing. Oros Alin - Director general
- ing. Gliguţă Alexandru Daniel - Director tehnic
- ec. Sojka Attila - Director fmanJiar.
în baza contractului de mandat
încheiat între TRANSURBIS SA ZALĂU si
I
’
directorii unităţii în perioada 01.01-31.12.2021, s-au întreprins măsuri de organizare,
conducere şi gestionare a activităţii societăţii, în vederea realizării obiectivelor şi
indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru această perioadă. Structura organizatorică
este întocmită şi avizată de către directorul general şi supusă spre aprobare Consiliului
de administraţie. în vederea monitorizării performanţelor, au fost stabilite anual
criteriile de performanţă şi indicatorii privind activitatea directorilor, conform scrisorii
de aşteptări. Acestea au fost analizate şi aprobate lunar de către Consiliul de
administraţie.
>
Conform Planului de Managment pentru perioada 2021-2025, elaborat de către
directorii SC TRANSURBIS SA j ZALĂU, în anul 2021 au fost efectuate demersuri
pentru a fi îndeplinite obiectivele strategice stabilite la nivel de unitate, ce cuprind atât
obiective economice cât si obiective sociale.
Obiectivele sociale îndeplinite în anul 2021, au fost cele privind controlul
poluării mediului, cooperarea cp autorităţile publice, salarizarea şi asigurarea
condiţiilor de muncă pt salariaţi, satisfacerea nevoilor clienţilor prin calitatea şi preţul
serviciilor prestate.
Măsurile Întreprinse în cu:*sul primului semestru al anului 2021, de către
conducerea SC TRANSURBIS !^A ZALĂU, pentru îndeplinirea indicatorilor de
performanţă, a avut ca şi prioritate creşterea cifrei de afaceri şi reducerea cheltuielilor,
prin:
• încheierea de contracte pentru efectuarea de curse speciale
• încheierea de contracte de publicitate prin colantaări pe autobuze
• Achiziţionarea pieselor de schimb la cele mai bune preţuri şi găsirea de soluţii
tehnice în repararea şi punei'ea în funcţiune a motoarelor şi cutiilor de viteză, a
instalaţiilor electrice, etc.
• Monitorizarea traficului din municipiul Zalău prin întocmirea de rapoarte zilnice
de către conducătorii auto şi controlorii de trafic, ca urmare a apariţiilor
decalajelor foarte mari faţă de programele de circulaţie aprobate, între anumite
intervale orare, astfel ca la finalul intervalului de monitorizare, să poată fi găsite
soluţii de eliminare a acestoi'a
• încheierea de protocoale de colaborare cu Poliţia locală şi Jandarmeria, iniţiind
periodic controale, în vederea identificării persoanelor care călătoresc fără
legitimaţii de călătorie valabile, acţiuni ce au condus la creşterea veniturilor
înregistrate din vânzarea biletelor cu suprataxă, conform prevederilor
Regulamentului (CE).
A
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Societatea CITADIN ZALĂU SRL este înmatriculată ca societate cu răspundere
limitată, în baza hotărârii de Consiliu Local nr. 185 din 26.07.2010, prin reorganizarea
serviciului public de interes local DGADP Zalău şi a fost înregistrată la Registrul
Comerţului Sălaj sub nr. J31/248/10.08.2010. Sediul societăţii se află pe strada
Fabricii, nr.28. Zalău, având cod unic de înregistrare RO 27243753.
Obiectul principal de activitate este stabilit în Actul Constitutiv, conform
clasificării naţionale a activităţilor economice, lucrările de construcţii a drumurilor cod CAEN 4211. Societatea desfăşoară şi alte activităţi specifice: administrarea,
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, spaţiilor de joacă, a mobilierului urban,
fântânilor arteziene şi decorative, statuilor şi monumentelor, panourilor de afişaj
aferente domeniului public şi privat al municipiului Zalău; activitatea de pavoazare cu
drapele; gestionarea căinilor fără stăpân; administrarea, amenajarea şi regularizarea
cursurilor de apă; administrarea, exploatarea şi întreţinerea toaletelor publice;
administrarea, organizarea, funcţionarea şi întreţinerea cimitirelor; reabilitarea şi
reparaţii majore a fondului locativ al municipiului Zalău; servicii de coşerit; servicii de
salubrizare; servicii de canalizare - activitatea de evacuare a apelor pluviale şi de
suprafaţă din intravilanul localităţii; serviciul de iluminat public ( întreţinerea şi
exploatarea sistemului de iluminat public stradal, asigurarea iluminatului ornamental
festiv), a căror gestiune îi este delegată.
în perioada 01.01.-31.12.2021, conducerea CITADIN ZALĂU SRL a fost
asigurată de către:
- Miclea loan Gheorghe - director executiv,
- Ungur loan Alin - director producţie,
- Criste Sorin Vasile - director tehnic,
- Kulcsar-Szabo Andras - director economic.

A. Politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare
La data de 31.12.2021 situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute de Municipiul
Zalău, la societăţile definite conform 0,U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa
corporativă a întreprinderilor publice, ca fiind întreprinderi publice la care Municipiul
Zalău este autoritate publică tutelară, este următoarea:
Nr.Crt

Denumire societate

1

SC TRANSURBIS SA
SC CITADIN ZALĂU

2

SRL

Capital
social

850310

11036920

Nr.total
acţiuni/
părţi
sociale
340

Titular acţiuni/

Valoare
nominala

Număr
acţiuni

părţi sociale

pachet

deţinute

Consiliul Local

1103692 Municipiul Zalau

Pondere
in
capitalul
social

2500

340

100%

10

1103692

100%

A'

A.l Indicatorii economico-financiari şi nefinanciari realizate la finele anului
2021, raportaţi la ţinte asumate public prin scrisoarea de aşteptări

Denumire

Denumirea

societate
SC TRANSURBIS
SA

U.M.

Prevederi

Realizări
(cumulat la
2021)

indicatorului
Rata profit
Cheltui lei totale la
1000 lei venituri totale
Încadrarea in
compensaţia aprobata
anual
Rata de rotaţie a
stocurilor_________
încadrarea în chelt.de
natura salariala
aprobată anual
Satisfacţia
clientului(Nr.petiţii
rezolvate în timp util)
Plăţi restante mai mari
de 90 zile de la
scadenţă

Capacitatea de
dezvoltare şi satisfacţia
angajaţilor

Denumire

Denumirea

societate
SC CITADIN ZALĂU
SRL

Productivitatea
muncii/anagajat/lunar

%

Coeficient
de
pondere

Grad de
îndeplinire
indicatori de
performanta

%

1,02

1,04

100

10

100

%

984

963

100

10

100

100

10

100

mii lei

12500 mii

unitate

0,5

0,5

100

10

100

mii lei

9074 mii

8404 mii

100

25

100

unitate

1

1

100

15

100

100

10

100

100

10

100

>200
I
mii lei
l/luna
dar nu
mai
puţin
d^
12/an

U.M.

12282 mii

100

100

Prevederi

indicatorului
Rata profitului net
Cheltuilei totale la
1000 lei venituri
totale
Rata lichidităţii
generale
Rata lichidităţii
parţiale
Încadrarea in fondul
de salarii stabilit
anual

Grad de
îndeplinire

Realizări
(cumulat la
2021)

Grad de
îndeplinire

%

Coeficient
de
pondere

Grad de
îndeplinire
indicatori de
performanta

%

0

0,50

100%

20%

100%

lei

1000

995

100%

10%

100%

unitate

1

1.47

100%

15%

100%

unitate

0.5

1.13

100%

15%

100%

100

96

100%

20

100%

2050

7586

100%

20%

100%

lei

A.2 Valoarea dividendelor repartizate
-leiNr.Crt

Denumire societate

1

SC TRANSURBIS SA

2

SC CITADIN ZALĂU SRL

2021
292413
54706

t

B. Modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice

La data de 31.12.2021 starea întreprinderilor publice la care Municipiul Zalău
este autoritate publică tutelară, şi exercită competenţele prevăzute de O.U.G.
nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare, este următoarea:
Denumire societate

Nr.Crt

stare societate/
Modificări
strategice in
funţionare

!

1

SC TRANSURBIS SA

Activ

2

SC CITADIN ZALĂU SRL

Activ

Observaţii

Componenţa actuală a Consiliului de Administraţie a fost
stabilita prin HCL 153/27.05.2021 ;HCL 173/24.06.2021;
HCL 207/29.07.2021 şi HCL 272/30.10.2021 respectiv
Hot. AGA 50/25.06.2021; Hot. AGA51/07.07.2021; Hot.
AGA 53/29.07.2021 şsi Hot AGA 56/08.10.2021 în
următoarea componenţă:
Condea Roman Florian-Preşedinte
Mureşan Ovidiu Vlad-Membru
Nagy Szilvia-Membru
Mate Jozsef-Membru
Lupuţ Alin Dan-Membru
Componenţa actuală a Consiliului de administraţie a fost
nr. 152/27.05.2021,
HCL
stabilită
prin
HCL
nr. 174/24.06.2021, Hotărârea AGA nr.9/18.06.2021 şi
10/25.06.2021, în următoarea componenţă:
Balogh Pal - administrator - Preşedinte
Pemeş Monic Florica- administrator - membru
Ciupe Larisa Dina - administrator - membru____________

C. Evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare

La data de 31.12.2021 performanţele financiare ale întreprinderilor publice la
care Municipiul Zalău este autoritate publică tutelară, şi exercită competenţele
prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
Cifra de afaceri

Profit brut

Venituri

Cheltuieli

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

SA

13034658

14634136

725932

537889

13058351

14711522

12332419

14173633

SC CITADIN
ZALĂU SRL

18913708

23535595

126681

141838

19455483

23850413

19328802

23708575

Nr.Crt

Denumire societate
SC TRANSURBIS

1
2

D. Politicile economice şi sociale implementate şi costurile sau avantajele
acestora

Metodele şi principiile econbmice/contabile aplicate în 2021, de către cele două
societăţi, au fost în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea contabilităţii
nr.82/1991 republicată şi O.M.F.j*. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate.
SC TRANSURBIS SA ZALĂU, la care Municipiul Zalău este autoritate
publică tutelară, şi-a desfăşurat activitatea respectând principiile contabile generale şi
anume:
|
- Principiul continuităţii activităţii - societatea a funcţionat în mod normal , fără a
reduce semnificativ activitatea. 1
- Principiul permanenţei metollelor - metoda de evaluare s-a aplicat în mod
consecvent de la un exerciţiu financiar la altul
- Principiul prudenţei - evaluării^ au fost făcute pe o bază prudentă, respectiv:
• In contul de profit şi pierdere simplificat s-a inclus numai profitul realizat până
la data bilanţului,
j
• S-a ţinut cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent
sau al exerciţiului precedent,
• S-a ţinut evidenţa tuturor dai oriilor previzibile şi a pierderilor potenţiale apărute
în cursul exerciţiului financiar curent şi ulterior,
• S-au ţinut cont de toate deprecierile, indiferent de rezultatul exerciţiului
financiar.
- Principiul independenţei exerciţiului - s-a ţinut cont de veniturile şi cheltuielile
aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii
cheltuielilor.
|
- Principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii - componentele
elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.
- Principiul intangibilităţii - bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar
corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent
- Principiul necompensarii nu s|-au efectuat compensări între elementele de activ şi
datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli. Toate datoriile şi creanţele au fost
înregistrate separat în contabilitate, pe baza unor documente care au justificat acele
acţiuni.
- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului - evidenţierea valorilor din
cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere, s-a făcut ţinând seama de
fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunilor raportate, şi nu numai de forma
juridică a acestora.
9
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în privinţa politicilor sociale, societatea a manifestat prudenţă asupra
cheltuielilor de personal. Printre iniţiativele avute în domeniul politicilor sociale,
implementate în cursul anului 2020 se enumeră:
- asigurarea asistenţei medicale permanente, salariaţii beneficiează de control medical
periodic,
- asigurarea necesarului de echipament individual de protecţie a muncii,
- acoradarea tichetelor de masă,
- asigurarea de cursuri de formare profesională.
Societatea CITADIN ZALĂU SRL, la care Municipiul Zalău este autoritate
publică tutelară, şi-a desfăşurat activitatea respectând principiile contabile generale
(politici economice).
în cadrul compartimentului fmanciar-contabil se aplică reglementările
contabile care prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale,
principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi regulile de întocmire,
aprobare auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale.
Bilanţul fiind documentul contabil de sinteză, cuprinde toate elementele de
activ, datorii şi capital propriu la încheierea exerciţiului financiar, grupate după
natură şi lichiditate, respectiv natură exigibilitate. în bilanţ şi în contul de profit
şi pierdere nu sunt menţionate acele elemente pentru care nu există valori, atât în
exerciţiul financiar curent, cât şi în cel precedent.
Bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la costul de
achiziţie sau costul de producţie, după caz, la valoare de aport pentru bunurile
reprezentând aport la capitalul social sau la valoarea justă pentru bunurile
obţinute cu titlu gratuit. Pentru amortizarea imobilizărilor corporale se utilizează
regimul de amortizare liniară.
în privinţa politicilor sociale, societatea a implementat:
- Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi
motivare a personalului societăţii;
- Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi
dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri modeme;
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a
angajaţilor;
- Continuarea programelor de creştere a competenţei profesionale la toate nivelele.
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E. Date privind opin|iile cu rezerve ale auditorilor externi
Nr.Crt

Denumire societate

Auditor

Opinie

1

SC TRANSURBIS SA

Fatacean Gheorghe

Fara rezerve

2

SC CITADIN ZALĂU SRL

Fatacean Gheorghe

Fara rezerve

I

Raportul a fost întocmit în feaza raportărilor şi datelor comunicate de cele două
societăţi, aflate în subordinea Municipiului Zalău, având la bază situaţiile financiare
depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
In conformitate cu prevedeijile art.58 alin. (1) prezentul raport va fi publicat pe
pagina de internet a Primăriei Municipiului Zalău.

Director mecutiv,
0nuţ|aii|^haela

