
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PENTRU ANUL 2021 

 

 

PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE LA CARE UAT 
JUDEȚUL VASLUI, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, ESTE 

AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu prevederile art. 58 din O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, avand drept scop evidentierea principalelor rezultate obtinute in anul 2021 de catre 
operatorii economici la care Consiliul Judetean Vaslui este autoritate publică tutelară.  

 

Abrevieri și definitii 

Abrevierile corespund denumirilor detaliate pentru urmaroarele autoritati publice locale si societati 
comerciale:  

CJVs – Consiliul Judetean Vaslui 

SC LDP SA – Societatea Lucrari Drumuri si Poduri SA 

SC CRAV SA - Societatea Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui 

– guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli care guvernează sistemul 
de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică 
tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, 
directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate; 

 - întreprinderi publice: 

a) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială 
este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; 

b) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o 
participație majoritară sau o participație care le asigură controlul; 

 - autoritate publică tutelară – instituția care: 

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice 
prevăzute la pct. 2 lit. a); 

b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la 
întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); 

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 
lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată; 

 

Cadrul legal  

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar dc 
stat. precum şi la regiile autonome, , cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de 
raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu 
capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice 
centrale ori locale; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de 
monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

 

 

 



 

 

Prezentul raport cuprinde informații furnizate de cele două societăți comerciale la care 
Consiliului Județean Vaslui deține calitatea de autoritate publică tutelară: 

- Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui 
- Societatea Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV S.A. 

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari înregistraţi de cei 
doi operatori economici în exerciţiul financiar aferent anului 2021. 

 

a)  Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui 

Socitatea LDP SA Vaslui a fost înfiinţată la data de 1 aprilie 1968, în baza Deciziei nr. 
63/1968 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Provizoriu Judeţean Vaslui, sub denumirea de 
Unitatea Judeţeană de Construcţii Modernizări si Reparaţii de Drumuri şi Poduri Vaslui. În anul 1970, 
unitatea îşi schimbă denumirea în Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vaslui. Prin Decizia nr. 
346/1991, Prefectura Judeţului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P.Vaslui în Regia Autonomă de 
Drumuri și Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui şi se 
înfiinţează S.C. Lucrări Drumuri si Poduri S.A. Vaslui. 

Sediul societatii este în municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8. Aceasta are un capital social 
în cuantum de 3.290.755 lei, cu nr. actiuni de 1.316.302 și cu obiect principal de activitate: cod 
CAEN - 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. 

Societatea are 2 secții  și 2 puncte de lucru. Cele două secții se localizează în municipiul 
Bârlad, str. Grivitei, nr. 2 și în Vaslui str. Castanilor nr. 8. Cele 2 puncte de lucru sunt în Bălteni și 
Huși. La punctul de lucru Bălteni există o stație de prelucrare a emulsiei cationice.  

Societatea execută diverse lucrări de construcţii, dar activitatea principală se desfăşoară în 
domeniul întreţinerii de drumuri şi poduri, constând în reprofilări de drumuri şi balastări, asfaltări, 
reparaţii prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc. 

Clienţii societăţii sunt primăriile şi Consiliul Judeţean Vaslui, lucrările fiind contractate ca 
urmare a adjudecării licitaţiilor organizate şi se derulează pe parcursul mai multor ani.  

De asemenea, societatea vinde materiale clienţilor şi, totodată, prestează diverse servicii. 
Societatea realizează un număr mediu de 101 de angajaţi calificaţi în toate meseriile solicitate la 
lucrări de construcţii aferente domeniului de activitate, iar un număr de 11 persoane reprezintă 
cadre tehnice specializate şi autorizate în coordonarea execuţiei lucrărilor. 
 

b)  Societatea Centrul de Resurse pentru Afaceri – CRAV Vaslui 

”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA. este o societate pe acțiuni înființata 
la data de 31.03.2009, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J37/153/31.03.2009 
având cod unic de înregistrare fiscala RO25377422. Codurile CAEN ale activităților preponderente 
sunt definite de Cod 6820 reprezentând „Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii/închiriate” si de Cod CAEN 8230 „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi 
congreselor”. 

”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA este o societate formată prin asocierea 
Consiliului Județean Vaslui cu Consiliul Local al Municipiului Vaslui fiind înființată prin Hotărârile 
Consiliului județean Vaslui nr. 159/28 noiembrie 2008, respectiv Consiliul Local Vaslui nr. 71/26 
noiembrie 2008.  

Sediul social al societății este situat în Municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, iar capitalul 
social subscris al acesteia este 317.143 lei, deţinut astfel: 

 Consiliul Judeţean Vaslui – 222.000 lei, reprezentând 21.000 de acţiuni nominative, 
numerotate de la nr. 1 la 21.000, şi un procent de 70% din capitalul social; 

 Consiliul Local al Municipiului Vaslui – 95.143 lei, reprezentând 9.000 de acţiuni 
nominative, numerotate de la nr. 21.001 la 30.000, şi un procent de 30% din capitalul 
social; 



 

 

”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA a fost creat pentru a sustine spiritul 
antreprenorial din Vaslui si sa contribuie la creșterea competitivității IMM-urilor prin remedierea 
problemelor cu care se confrunta mediul economic privat din municipiul Vaslui.  

Pentru desfășurarea activității societatea deţine în administrare o clădire, situată în 
municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16 în care are la dispoziție spatii de închiriat pentru birouri, 
sala de conferințe, spatii de producție si alte spatii – arhiva, magazii, buncăr, etc.  Suprafaţă 
construită desfăşurată este de 5350 mp şi suprafaţă utilă de 3495 mp.  

Din totalul suprafetei utile, 2247,71 mp pot fi inchiriati permanent pentru activitati de 
productie sau birouri, 356.33 mp reprezintă spatii comune, 862,9 mp sunt alocati sălii de 
conferinte, arhivei, buncărului, iar diferența de 28,06 mp reprezintă suprafata in care societatea 
iși desfăsoara activitatea curentă. De asemenea, Centrul dispune de o parcare pusă, în prezent, la 
dispoziția chiriașilor iar o altă parte este închiriată pentru vanzarea de autovehicule. 

În prezent gradul de ocupare al spatiilor pentru inchiriat, depășește 98 %. 

 

1). Politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare 

Politica de acționariat a Consiliului Județean Vaslui este menținerea pe termen lung a 
calității de acționar unic și de acționar majoritar la întreprinderile la care UAT Județul Vaslui deține 
participații. Pentru anul fiscal 2021, participația Consiliului Județean Vaslui se prezintă astfel: 

Nr 
crt 

Denumirea Societății Capital social total Capital Social deținut de CJVs 

Lei Nr actiuni % Lei Nr actiuni % 

1 SC LDP SA Vaslui 3.290.755 1.316.302 100 3.290.755 1.316.302 100 

2 SC CRAV SA Vaslui 317.143 30.000 100 222.000 21.000 70 

 

1.1). Indicatorii economico-financiari şi nefinanciari, raportaţi la ţinte asumate public prin 
scrisoarea de aşteptări, sau bugetele de venituri şi cheltuieli ale întreprinderilor publice  

Situația realizării principalilor indicatori economica-financiari la sfârșitul anului 2021 
comparativ cu cei stabiliți in bugetele de venituri si cheltuieli pentru acest an fiscal, pentru 
operatorii economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, este următoarea: 

         u.m.=mii lei 

  

Indicator BVC 2021 Realizat 2021 
Grad de 

îndeplinire 
(%) 

SC LDP SA 

Venituri totale 23.199,00 51.840,00 223,46 

Cheltuieli totale 21.075,00 47.076,00 223,37 

Rezultatul brut 2.124,00 4.764,00 224,29 

Impozit profit 340,00 755,00 222,06 

Rezultatul Net 1.782,00 4.008,00 224,92 

SC CRAV SA 

Venituri totale 1.020,00 1.089,00 106,76 

Cheltuieli totale 963,00 986,00 102,39 

Rezultatul brut 57,00 103,00 180,70 

Impozit profit 9,00 15,00 166,67 

Rezultatul Net 48,00 88,00 183,33 



 

 

TOTAL 

Venituri totale 24.219,00 52.929,00 218,54 

Cheltuieli totale 22.038,00 48.062,00 218,09 

Rezultatul brut 2.181,00 4.868,00 223,20 

Impozit profit 349,00 771,00 220,92 

Rezultatul Net 1.830,00 4.097,00 223,88 

 

În urma analizei principalilor indicatori economico-financiari realizați de operatorii 
economici, aflați sub tutela Consiliului Județean Vaslui, se constată că, în anul 2021, veniturile 
totale au fost în sumă de 52.929 mii lei, cheltuielile totale în sumă de 48.062 mii lei, cu un rezultat 
brut în sumă de 4.868 mii lei si profit net in suma de 4.097 mii lei. 

 

1.2). Evoluţia participaţiei UAT-lui la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi 
acţiuni) 

Pe parcursul anului 2021, participația UAT Județul Vaslui la cele doua societăți nu a 
înregistrat modificări fata de anul precedent. 

 

1.3). Valoarea dividendelor repartizate UAT-ului acționar 

In decursul anului 2021, SC LDP SA Vaslui a virat la Consiliul Județean Vaslui suma de 
1.515.330 lei iar SC CRAV SA Vaslui a virat suma de 31.512 lei, reprezentând plata dividendelor 
aferente activității anului 2020.  

 

1.4). Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora 

In decursul anului 2021 la cele două societăți nu au existat modificări în ceea ce privește 
componența consiliului de administrație sau a personalului aflat la conducerea acestora. 

 

2). Modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, 
modificări ale structurii de capital ş.a. 

In decursul anului 2021 nu s-au înregistrat modificări strategice in funcționarea 
întreprinderilor publice.  

 

3). Evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderilor publice aflate în 
subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare: 
reducerea plăţilor restante, profit ş.a. 

 

Fata de anul precedent, în anul 2021, evoluția cumulată a performanței economice a celor 
două întreprinderi publice aflate sub tutela Consiliului Județean Vaslui se prezinta astfel: 

 Capitalul propriu total al celor 2 societăți s-a majorat cu 2.138 mii lei datorită măririi 
volumului activității la SC LDP SA Vaslui și înregistrarea de profit la ambele societăți; 

 Totalul activelor a înregistrat o majorare de la 17.068 mii lei in 2020 la 20.319 mii lei in 
2021, datorită achiziției de mijloace fixe precum și creșterii disponibilităților bănești; 

 Datoriile totale au crescut de la 3.650 mii lei în anul 2020 la 4.814 mii lei în anul 2021. 
Diferența de 1.164 mii lei se datorează, in mare parte, creșterii datoriilor curente înregistrate 
la furnizori generate de activitatea celor două societăți; 



 

 

 Veniturile totale înregistrate in 2021 se situează la nivelul de 52.929 mii lei, in creștere cu 
10.992 mii lei fata de anul 2020, datorită cresterii volumului de activitate al SC LDP SA, față de 
anul precedent; 

 Cheltuielile totale in suma de 48.062 mii lei sunt cu 9.984 mii lei mai mari decât cele 
înregistrate in anul precedent, creștere în concordanta cu mărirea volumului de activitate al 
celor două societăți; 

 Cifra de afaceri netă se situează in anul 2021 la nivelul sumei de 52.096 mii lei, cu               
11.064 mii lei mai mult decât in anul 2020, creștere datorată măririi volumului de activitate al 
societății SC LDP SA Vaslui; 

 Profitul brut, cumulat, al celor 2 societăți înregistrat in anul 2021 este de 4.868 mii lei, cu 
1.008 mii lei mai mare decât cel din anul precedent;  

 Profitul net, in anul 2021, este de 4.097 mii lei, cu 783 mii lei mai mare decât cel înregistrat 
in anul precedent. 
 

4). Politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate în subordine, 
în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul autorității publice tutelare şi costurile sau 
avantajele acestora 

Politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub tutela 
Consiliului Județean Vaslui vizează: 

- Îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite și aprobate; 
- Utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane, de timp si informaționale ale 
societăților pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pe principiile dezvoltării durabile, într-o 
manieră în care resursele să fie folosite eficient; 
- Maximizarea valorii societăților; 
- Creșterea profitabilității si productivității muncii; 
- Creșterea cotelor de piața deținute de societăți; 
- Îmbunătățirea calității profesionale a angajaților; 

 

5). Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi şi preocupările de înlăturare şi 
prevenire a acestora;  

Atât pentru SC LDP SA cât și pentru SC CRAV SA Vaslui, opinia auditorului independent 
privitoare la activitatea financiara a acestora desfășurata în anul 2021 este „fără rezerve”. 

 

6). Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare. 

Nu este cazul 

 

Președinte, 

 

Buzatu Dumitru 

 

 

 

 

Numele şi prenumele           Data Semnătura 

Avizat – Tutuianu Mircea Director executiv 30.06.2022  

Verificat – Anton Aurel Director executiv adjunct 30.06.2022  

Întocmit – Cheser Gina Consilier 30.06.2022  

 


