
Subsemnatul, Mihaela VĂCARU, Consilier local ales în cadrul Consiliului local SECTOR 3, în
urma rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în temeiul art. 225 alin (2) din OUG
57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia

„Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii
consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin
grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”

vă prezint următorul:

RAPORT
DE ACTIVITATE
pentru primul an de mandat,
octombrie 2020 - noiembrie  2021
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1. ROLURI ASUMATE
în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul Consiliului Local Sector 3:

➔ Președinte Comisia buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri

➔ Membru Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare
durabilă și digitalizare

➔ Inițiator și membru Comisia de analiză societăți

➔ Membru în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:
● Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza
● Școala Gimnazială nr.88 (Shanghai)
● Liceul Teoretic Internațional de Informatică
● Grădinița 71 - o singură convocare

➔ Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a a următoarelor
instituții de învățământ(NU am fost convocată în primul an de mandat) :

● Colegiul Național Matei Basarab
● Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza
● Școala Gimnazială nr.88 (Shanghai)

Lider grup consilieri USR Sector 3

● catalizator inițiative și acțiuni în cadrul grupului de consilieri USR
● stabilire și menținere relații colaborare cu alte grupuri consilieri locali întâlniri

periodice și ad-hoc cu Primarul Sectorului 3

2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
de Consiliu local sau comisii de specialitate

29 ședințe de Consiliu Local, fără absențe

În perioada 28 octombrie 2020 - 25 noiembrie 2021 am participat la toate ședințele de
Consiliului Local Sector 3, în perioada februarie- aprilie am deținut calitate de președinte
de ședință și am intervenit în ședințe pe următoarele subiecte:

➔ Proiecte de hotărâri de consiliu

Am inițiat, lucrând colaborativ cu colegi din consiliul local:

1. Proiect de hotărâre privind privind constituirea unei comisii speciale de analiză a
societăților comerciale aflate în subordinea autorității publice tutelare a Sectorului 3
-aprobat
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2. Proiectul de hotărâre privind îmbunătățirea interacțiunii cu cetățenii la Primăria Sector 3
-pus în așteptare la solicitarea personalului de specialitate pentru a prezenta o
propunere din partea Primăriei, propunerea care nu a venit pana la 20.11.2021

3. Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței desfășurării lucrărilor de
reabilitare/modernizare imobile realizate sau urmând a fi realizate de Primăria Sector 3
-aprobat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și
desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale
întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară -respins

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și
desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale
întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară (revenire cu
varianta imbunatatita după ce prima propunere nu a fost aprobată în Consiliul Local)
-aprobat

6. Proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei și transparenței lucrărilor publice
realizate de Primăria Sectorului 3 -aprobat

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/25.03.2021
privind constituirea unei Comisii speciale de analiză a întreprinderilor publice la care
Sectorul 3 are calitatea de autoritate publică tutelară - aprobat

8. Proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei și transparenței întreprinderilor la care
sectorul 3 are calitatea de autoritate publică tutelară -aprobat

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură
simplificată, a societății OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL și acordarea unui mandat
expres Consiliului de administrație al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL

10. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului nr. 406646/26.06.2020 încheiat între
Sectorul 3 al Municipiului București și societatea AS3 -Administrare Strazi S3 SRL, având
ca obiect “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare
parc tematic în Parcul Pantelimon”, încheiat în baza Hotărârii nr. 195/23.06.2020 a
Consiliului Local al Sectorului 3 -retras urmare discuțiilor din ședința de Consiliu Local

11. Proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei bugetare la Sectorul 3 -aprobat

Am contribuit la proiecte inițiate de colegi din consiliul local:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar cabinetelor de medicină de
familie cu sediul în Sectorul 3 al Municipiului București -aprobat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de
bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București -aprobat

3. Proiectul de hotărâre privind accesul cetățenilor în incinta unităților de învățământ
preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru activități sportiv-recreative - aprobat

2.1. Amendamente depuse și aprobate

Am depus următoarele amendamente la bugetul local Sector 3, 2021 -2022.

1. Amendament proiect “Creșterea gradului de utilizare a internetului în unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3” finanțare POC

2. Amendament proiect 2 “Stop COVID în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din
Sectorul 3” finanțare POIM
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3. Amendament proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul
vacant - Administrator 4 - în Consiliul de Administrație al societății Internet și
Tehnologie S3 SRL

4. Amendament proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului
de Organizare și Funcționare

5. Amendament proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză a
întreprinderilor publice la care Sectorul 3 are calitatea de autoritate tutelară 6.
Amendament proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor
publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

6. Amendament proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de accesare a
stimulentului financiar acordat cabinetelor de medicină de familie cu sediul în Sectorul 3
al Municipiului București, acordat prin HCLS 3 nr. 362/17.11.2020

7. Amendament proiect de hotărâre privind aprobare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
sectorului 3 pentru perioada 2021-2023

8. Amendament proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții &#39;&#39;Modernizare și
reabilitare Parc Pantelimon”, aprobați prin HCLS 3 nr. 466/27.09.2018

9. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de
profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și
a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

10. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de
profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și
a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

11. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
Programului de activitate al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul
financiar 2021

12. Amendament proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și
Tehnologie S3 SRL, a contractului ce are ca obiect „Servicii de elaborare a documentației
de Avizare ISU necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz,
protecție civilă ”

13. Amendament proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei și transparenței lucrărilor
publice realizate de Primăria Sector 3

14. Amendament proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al
Municipiului București de a aproba transmiterea terenului situat în Calea Dudești nr.
104-122, Sector 3, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în
administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

15. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
Programului de activitate, ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, pentru anul
financiar 2021.

16. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2021

17. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL 19.
Amendament Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL 20.
Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
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Programului de activitate ale societății Smart City Invest S3 SRL, pentru anul financiar
2021

18. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 3 al
Municipiului București cu Municipiul București, cu Sectorul 1 al Municipiului București,
cu Sectorul 2 al Municipiului București, cu Sectorul 4 al Municipiului București, cu
Sectorul 5 al Municipiului București, cu Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea
constituirii Asociației de Dezvoltare intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a
Deșeurilor Municipale în Municipiul București, persoană juridică de drept român și de
drept privat

19. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar
2021-2022 din bugetul local a Sectorului 3 al Municipiului București a Programului
„Școală după Școală”

20. Amendament proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate
Sector 3 și aprobarea Organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare
și Funcționare

21. Amendament proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL 25.
Amendament proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei și transparenței
întreprinderilor la care Sectorul 3 este autoritatea publica tutelara

22. Amendament proiect de hotărâre privind privind creșterea disciplinei bugetare la
Sectorul 3

2.2. Inițiative implementate

1. Introducerea modului de lucru colaborativ (google drive) și a folosirii semnăturii
electronice în relația consilierilor locali cu Primăria

2. Multiple întâlniri privind societățile unde sectorul 3 este autoritate publică tutelară, parcul
Pantelimon

3. Organizare intalniri de analiză buget (pe parcursul mai multor saptamani) ale consilierilor
locali cu personalul de specialitate care au avut ca rezultat aprobarea unor amendamente
la bugetul aprobat în iunie 2021

4. Prezentare analiză buget și fundamentare preliminară amendamente buget
5. Dezbatere publică Hala Laminor
6. Prezentări grafice în ședințele de Consiliu Local
7. Redactare cerințe și consultare de piață privind achizitie servicii analiză-diagnostic la

întreprinderile la care sectorul 3 are calitatea de autoritate publică tutelară

Comisia buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri
1. Redactare 260 avize, justificarea celor nefavorabile
2. Prezidarea a 1-3 ședințe pe lună cu durata medie 3.5 ore/ședința
3. Solicitare discuție Primar Sector 3 analiză grad de indatorare, situație credite, flux de

numerar - primarul nu a dat curs solicitării

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
formulate în scris

1. Întrebări privind punctele de pe ordinea de zi
2. Interpelare Primar S3 privind situația OPS
3. Solicitare către Primar S3 de transformare proiect parc Pantelimon în parc prietenos
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cu mediul
4. Solicitare intalniri cu societăți de consultanță privind modul de continuare a

activității întreprinderilor unde Sectorul 3 este autoritate publica tutelara
5. Interpelare locuri scoase la Concurs Primăria S3 noiembrie 2020
6. Întrebării situație borduri
7. Întrebări garduri metalice vrs garduri verzi
8. Dublă solicitare de prezentare în Consiliul Local a stadiului îndeplinirii HCL-urilor și

amendamentelor propuse de consilierii locali
9. Sesizare privind prezumate acțiuni grave la Administrare Strazi S3, informații primite

de la un furnizor al societății
10. Interpelări multiple privind procedura de selectie Consilii de Administrație la

întreprinderile unde Sectorul 3 este autoritate publică tutelară
11. Solicitare informații privind fundamentarea rectificării bugetare și a situației

fondurilor europene, în special corectiile primite
12. Solicitare intalnire Primar S3 privind accidentul soldat cu două persoane decedate la

lucrări presupus ilegale la șantierul de la Ministerul Culturii- primarul nu a dat curs
solicitării

13. Redactare scrisoare deschisă și solicitare de informații privind accidentul de munca
de la șantierul de la Ministerul Culturii- primarul nu a dat curs solicitării

14. Solicitare informații privind funcționarea Comisiei de Disciplina, Consilierul de Etică
și avertizorul de integritate

15. Solicitare informații privind accidentele de munca
16. Solicitare informații privind inchirierile de active care implica întreprinderile unde

sectorul 3 este autoritate publică tutelară
17. Solicitare informatii de la Direcția Generala de Salubritate privind opinia juridica

organigrama si studiul de fezabilitate statie compost
18. Solicitare informații privind stadiul implementării mecanismului avertizorului de

integritate conform HCL din 11 August 2021- fără răspuns
19. Solicitare informații privind derularea procedurilor juridice cu Ordine și Protecție S3
20. Solicitare informații privind sumele neîncasate de întreprinderile unde sectorul 3 este

autoritate publică tutelară
21. Solicitare informații privind indemnizatii și beneficii Consilii de Administrație și

directori la întreprinderile unde sectorul 3 este autoritate publică tutelară
22. Interpelare privind desfășurarea achiziției publice servicii de recrutare si selectie

membrii Consilii de Administrație la întreprinderile unde sectorul 3 este autoritate
publică tutelară 23. Solicitare informații privind raportul expertului independent
referitor Parcul Acvatic Pantelimon

23. Revenire solicitare de informații privind accidentul de muncă de la șantierul de la
Ministerul Culturii- primăria nu a dat curs solicitării

24. Solicitare informații (cu revenire) privind potențial conflict de interese construcție
terasa Decebal

25. Solicitare stadiu propunere HCL disciplina societăți unde S3 este autoritate publica
tutelara și propunere HCL încetare contract parc distractii Pantelimon

26. Revenire solicitare privind stadiul achiziției expert resurse umane independent și
procedurii de selecție Consilii de Administrație la întreprinderile unde sectorul 3 este
autoritate publică tutelară -fără răspuns

27. Revenire solicitare stadiu implementare avertizor de integritate - -fără răspuns
28. Solicitare informații situație pubele în sectorul 3
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29. Solicitare informații controale interne, de audit, curtea de conturi
30. Solicitare evaluare echipamente parc de distracții făcută de Euro Park, evaluare

menționată de Primarul S3 în ședința de Consiliu Local ca fiind element de decizie în
achiziția echipamentelor second hand

4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

1. Audiente online cu problematică buget
2. Participare la dezbaterea publică a buget sector 3
3. Consultări separate profesori, elevi și părinți liceul Alexandru Ioan Cuza privind

funcționalitățile unui corp nou de clădire
4. Vizită de lucru Hala Laminor
5. Întâlnire Hala Laminor
6. Vizita de lucru Brașov: Primăria Râșnov, Primăria Brașov, Consiliul Județean Brașov,

Parc Regenerare Urbană Brașov, intalniri pe parcursul a trei zile
7. Vizita teren locații echipamente calisthenics
8. Vizită de lucru șantier parc acvatic
9. Vizită teren propus pentru școală
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ANEXA - Exemplu întrebări o sedinta Consiliu Local, cea din 26 August 2021
Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului
Sectorului 3 pe anul 2021

1. Majorare cheltuieli de investiții, ce reprezinta
majorareacredite bugetare de la 543mio la 558 mio, credite
de angajament de la 714mio la 789mio.
2. Creștere venituri: cele 10 mio taxe locale, ce anume s-a
petrecut? cresterea 1 mio la subventii ce reprezinta. Creșterea
Fonduri UE de 4 mio pe ce se bazează? nu înțeleg cum se
ajunge la creșterea de RON 20mio la funcționare, explicați,
nu gasesc componentele celor 20 mio. Prezentați execuția la
fiecare categorie de venituri la care se prevăd majorări. 3.
Explicati scaderea plăților cu dobânzile de RON15mio, și
cumraman rambursările de credite la 96mio în secțiunea de
funcționare, iar în secțiunea de dezvoltare rambursarea
creditelor scade cu 8 mio, ajungand la 122 mio.
4. Ce bunuri și servicii reprezinta cresterea de RON33mio. 5.
Detaliați și justificati necesitatea variatiilor la Autoritati
publice, Cultura, recreere și religie și Transporturi. 6.
Creșterea de venituri reprezentată de rambursare TVA și
POIM=16 mio nu trebuia folosită la restituirea corecțiilor din
fonduri UE?
7. De ce nu se pomeneste nimic in aceasta propunere
debuget despre corectia pe fonduri UE?
8. Va rog sa prezentati executia bugetara vrs prevederile
bugetare pentru fiecare direcție la care se solicita majorări
de cheltuieli. 8. Detaliere cheltuieli materiale de la DIA 4 mio
si investiții 12 mio.
9. Ce clădiri ale CL necesita refacerea subsol de RON 2
mio?Serviciile DDD în școli pot fi finanțate legal de sector?

Proiect de hotărâre privind
actualizarea Anexelor nr. 13 și
nr. 14 la HCLS3 nr.
236/18.06.2018 referitoare la
indicatorii tehnico-economici
aferenți obiectivelor de
investiții “Lucrări capitale de
modernizare și extindere la
bazinul de înot” - Grădinița
nr. 154 și Grădinița nr. 191

Gr154 de la 2.6mio sept 2019 la 2.9mio, Gr 191 de la 5.2mio
sept 2019 la 5.8mio

1. de ce la Gradinita 145 avem o suprafață de 430/552mp si
310 copii, iar la 191 avem 878/1101mp si 290 copii? 2. cand se
dau în functiune?

Proiect de hotărâre privind
actualizarea Anexei
referitoare la indicatorii
tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții
„Extindere Școala Gimnazială
nr. 81”, aprobați prin HCLS3
nr. 133/07.04.2017, cu

6.2mio Nov 2020 la 6.5mio
De ce nu au fost de la început incluse acele tipuri de
cheltuieli in deviz (aducere teren la stadiu inițial, spații verzi.
etc)?
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modificările ulterioare

Proiect de hotărâre privind
modificarea modelului
acordului-cadru și a
modelului de contract
subsecvent având ca obiect
“Furnizare mixtură și balast
stabilizat necesare
procesului de reparații străzi”
aprobate prin Anexa nr. 3 la
HCLS 3 nr. 150/27.05.2020

1. DADP sa prezinte informațiile/rapoartele și stadiul
acțiunilor solicitate prin HCL-uri precedente sau solicitările de
informații,
inclusiv raportul de verificare conf HCL din 11.08.2021. 2.
DADP sa prezinte executia bugetara cea mai recentă vrs
buget.

Proiect de hotărâre privind
modificarea Anexei nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local
Sector 3 nr. 458/27.09.2018
referitoare la atribuirea către
societatea AS3 –
Administrare Străzi S3 SRL a
acordul cadru ce are ca
obiect “Furnizare beton
asfaltic și emulsie
bituminoasă”

1. bilantul la iunie și lista investitiilor realizate până acum vrs
buget
2. rapoartele de control solicitate prin HCL din 11.08.2021

3. informațiile/rapoartele și stadiul acțiunilor solicitate prin
alteHCL-uri precedente sau solicitări de informații

4. o lista cu toate contractele în vigoare cu DADP (nu numai
cele la care solicita actualizare pret) cu următorul cap de

tabel:
Contract nr. data / Obiect contract/ Data ultimei actualizari

de
pret / Cantitate livrată în 2021 - pe componente/ Valoare

livrată
în 2021 / Suma incasata in 2021 -aferenta livrarilor din 2021 /
Furnizori pentru mărfurile livrate
5. contractele la care se solicita modificările.

Proiect de hotărâre
privindmodificarea și
completareaActului
Constitutiv al societății AS3 -
Administrare Străzi S3
SRL

Mihaela Vacaru:1. Explicati pierderea de RON 4 mio la iunie si
perspectivele cu capitaluri proprii negative de 2 mio. 2.
Explicați plăți restanțe de RON 14 mio.
3. Datoriile au scăzut de la 34 la 18 mio (și cash-ul a scăzut
cu19mio), ce datorii s-au achitat?
4. Care este stadiul proiectului fizic și valoric fata de deviz?

ce

spune consultantul?
5. Cand se finalizează Parcul Acvatic? Sunt probleme de
calitate și de depasiri de proiect?
6. De ce se completeaza CAENul secundar cu cele 2
(constructii cladiri rezidentiala si nerezidentiale, respectiv
drumuri si autostrazi)? Care sunt perspectivele societății?
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Proiect de hotărâre privind
aprobarea derulării a unui
număr de 7 contracte, fiecare
cu o valoare mai mare de
100.000 euro fără TVA,
încheiate de societatea AS3
–Administrare Străzi S3 SRL

1. Art Paintworks are CA de RON 1 mio si 0 angajați? Ce
secumpara de la aceasta societate si cum a fost selectionata
pt un contract de RON774K cu TVA?
2. Detaliați lucrările suplimentare necesare de la Octogonal
restul in valoare de RON 6,8 mio față de existent RON13.7mio.

3. Detaliați necesitățile suplimentare de la Co-Success în
valoare de RON 1mio față de RON3.5mio

4. Detaliați necesitățile suplimentare de la Tiger Security în
valoare de RON600K fata de RON760K.
5. Detaliați necesitățile suplimentare de la VTZ Dezvoltare
Group în valoare de RON400K fata de RON1mio.

Proiect de hotărâre privind
aprobarea derulării unui
contract încheiat de
societatea AS3 –
Administrare Străzi S3SRL cu
societatea Profesional
Construct Proiectare SRL

Mihaela Vacaru: 1. de ce un contract de valoare sub EUR100K
a fost inițial aprobat prin CL și de ce vine acum la CL? ce
riscuri speciale are?

Proiect de hotărâre privind
acordarea unui mandat
președintelui Consiliului de
Administrație al societății
Algorithm Constructii S3 SRL
în vederea încheierii unui
contract cu o valoare mai
mare de 100.000 euro fără
TVA cu societatea Global Mat
Install S.R.L.

1. bilanturile la iunie și lista investitiilor realizate până acum
vrs buget
2. rapoartele de control solicitate prin HCL din 11.08.2021 3.
informațiile/rapoartele și stadiul acțiunilor solicitate prin alte
HCL-uri precedente sau solicitări de informații
4. modalitatea prin care a ajuns la cele 3 oferte,
5. lucrarile similare, cu valoare, realizate de castigator in
trecut în alte locuri
6. dacă castigatorul a lucrat și la parcarea de la Decebal sau
amai prestat lucrări primăriei/societăților primăriei

7. cum/cu ce se vor finanța lucrările din contractul supus
aprobarii.
8. o situație actualizată a stadiului lucrărilor
fizic/valoric/decontat la Hala Laminoru

ulterior bilant
1. ce reprezinta investitii pe termen scurt de RON40mio care
au apărut anul acesta?
2. explică creșterea datoriilor sub un an de la 6 la
44mio.

3. imobilizari corporale de la 255 la 277 mio explicați.

4. creanțe de 28 mio de unde sunt?
5.datorii entități afiliate nerezidente RON 40 mio
cereprezinta?
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Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli și a
Programului de activitate ale
societății Smart City Invest S3
SRL, pentru anul financiar
2021

1. bilanturile la iunie și lista investitiilor realizate până acum
vrs buget
2. rapoartele de control solicitate prin HCL din 11.08.2021 3.
informațiile/rapoartele și stadiul acțiunilor solicitate prin alte
HCL-uri precedente sau solicitări de informații
Ulterior bilant:
Mihaela Vacaru: 1. de ce nu avem bilantul la

iunie???

2. fundamentati veniturile de 9mio RON prognozate pt 2021
precizând contribuția fiecărui contract în derulare și a
fiecărui contract nou.
3. în ce consta concret planul de investiții de RON8.7mio? 4.
bugetul își propune un profit net de 137K anul acesta
dupăpierderea de RON5.6mio anul trecut. totuși finanțarea
investitiilor prevede RON5mio infuzie de capital si profit
deRON2.9mio. de unde acest profit?
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Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării
bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul
financiar 2021 al societății
SD3 - Salubritate și
Deszăpezire S3 SRL

1. bilanturile la iunie și lista investitiilor realizate până acum
vrs buget
2. rapoartele de control solicitate prin HCL din 11.08.2021 3.
informațiile/rapoartele și stadiul acțiunilor solicitate prin alte
HCL-uri precedente sau solicitări de informații
Ulterior
1. Trebuia prezentat studiul de fezabilitate din care sa reiasa
ca parametrii tehnici și economici trebuia sa atingă stația
până acum. Care sunt acei parametrii?
2. Ce obiective se ating acum la stația de sortare? Ce
obiective își asumă managementul prin noul plan de
investiții? 3. Care este rentabilitatea capitalului, din punct de
vedere profit și cifra de afaceri, comparativ cu alte stații de
sortare din țară?
4. ce se intampla cu situația de lucrări cu seară de pe splai

de
RON90K? parca nu aveam sera in lista de investitii
precedenta 5. După o infuzie de capital social de 90mio RON
anul trecut, pentru care societatea nu și-a asumat nici un
obiectiv, după aprobarea precedenta a bugetului cand s-a
precizat clar ca nuse mai poate face infuzie de capital fără
obiective asumate privind rentabilitatea capitalului,
societatea vine din nou cu o
solicitare prin care nu își asumă nimic concret. De ce? 6.
Societatea are un capital de 212mio, cu 50mio imobilizari
financiare, restul deja investit în societate. Unde vrea sa
ajunga cu capitalul?
7. La iunie cifrele sunt modeste: cifra de afaceri este de
33mio, pierdere de 2.4mio, creanțe de 50mio RON, fata de
disponibil în conturi de RON50mio în ian, acum sub 1mio.
In buget sunt prevazute o CA anuala de 73mio cu un profit
de 3.8mio. Explicati situația la iunie și apoi cum se va ajunge
la profitul de 3.8mio.

--------------------------- Final document--------------------------

Pagina 13 din 13


