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Conducerea societății.

Societatea comercială este administrată de către consiliul de administrație compus din 5
administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor în urma hotărarilor luate de Consiliul
Local al Municipiului Giurgiu și este compus din următorii:

ADMINISTRATOR
PREȘEDINTE – BUȘCU GHEORGHE
RĂCARU ADRIAN OVIDIU
CIUBOTARU BOGDAN

CEPRAGA SORIN CORNEL
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Denumirea unităţii este GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. şi este înfiinţată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 7/26.01.2012, modificată prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, nr. 21/10.02.2012 şi nr. 59/03.03.3017 având ca
acţionari fondatori Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local Al Municipiului Giurgiu şi S.C.
Administraţia Domeniului Public şi Privat S.A. Giurgiu.
GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. este persoană juridică organizată în societate pe
acţiuni având ca acţionari fondatori Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu cu procent de 99,8% şi Societatea Comercială Administraţia Domeniului Public şi Privat
Giurgiu S.A., cu un procent de participare de 0,2%. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu cele ale prezentului act constitutiv.
GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. este administrată de către Consiliul de
Administraţie compus din 5 aministratori, aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Primul
mandat al membrilor Consiliului de Adminitraţie este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Când se crează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, Adunarea Generală a
Acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Consiliul de Administraţie este condus de preşedinte numit de Adunarea Generala a
Actionarilor.
Gestiunea societăţii este controlată de comisia de cenzori, formată din 3 membri aleşi pe
un mandat de 3 ani. În perioada în care statul este acţionar unic, cenzori supleanţi, care vor
înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul
de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie.
Sediul GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. este în municipiul Giurgiu, strada Aleea
Plantelor, numarul 25.
Durata de activitate se constituie pe termen nelimitat.
Obiect de activitate
Obiectul de activitate al societăţii comerciale este:
Domeniul principal de activitate:
Activităţi de întreţinere peisagistică – 813

Activitatea principală:
Activitaţi de întreţinere peisagistică – 8130
Activităţi secundare:
Activităţi de curăţenie a clădirilor – 8121
Activităţi specializate de curăţenie – 8122
Alte activităţi de curăţenie – 8129
Lucrari de instalatii electrice - 4321

* Prin Hotărarea Consiliului Local al mun.Giurgiu nr.59/03.03.2017 si hot.AGA
nr.6/09.03.2017, s-a schimbat denumirea societății din Întreținerea Peisagistică a Spațiilor Verzi
SA, în GIURGIU SERVICII PUBLICE SA.
De asemenea,au fost revocați din funcția de cenzori următorii: Dinu Petronela, Graure
Daniela, Borș Mihaela, aceștia fiind înlocuiți potrivit HCL nr.59/03.03.2017 cu Mincu Ioana,
Țintea Laurențiu, Popescu Florentina.
Structura organizatorică a societăţii:
Direcţia este condusă de un director şi este constituita din:
- Compartiment SSM/PSI Mediu;
- Compartiment Audit;
- Compartiment Juridic;
- Compartiment Resurse Umane, Salarizare;
- Compartiment CFG;
- Compartiment Achiziţii;
- Compartiment Bugete Financiar Contabilitate;
- Compartiment Facturare Administrativ;
- Compartiment Dezinsecţie, Dezinfecţie, Deratizare;

- Serviciul Salubrizare;
- Serviciul Iluminat Public, Semafoare.

Conform organigramei conducerea operativă a societății este asigurată de Directorul
General numit prin Dispoziția d-lui Primar nr.82/17.01.2017 care are în subordine un Director
Adjunct si un Contabil Șef.
Principalele atribuții ale directorilor sunt prevazute în Actul Constitutiv al societății și în
Regulamentul de Organizare si Funcționare.
În anul 2019, capitalul social al societatii nu a fost suferit modificari, astfel, capitalul
social subscris si vărsat este în sumă de 96.200 lei este deținut de acționari astfel:
-

Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipilui Giurgiu cu un capital de 95.300
lei avand un numar de 9530 acțiuni nominative cu o valoare de 10 lei/acțiune;
Administrația Domeniului Public si Privat Giurgiu SA, cu un capital de 900 lei, avand un
numar de 90 de acțiuni.
De asemenea, nu s-au înregsistrat modificari strategice în ceea ce privește fuziunea,
divizarea sau alte transformări potrivit Legii nr.31/1990, actualizată.

Elemente de guvernantă cooperatistă.Transparența si raportarea financiară.
GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., efectuează raportari periodice cu privire la
evenimentele importante ale societății.
În baza contractului de delegare nr.15071/28.04.2017 și a contractului de prestări servicii
nr.15074/28.04.2017 s-au desfășurat activități constand în întreținerea și reparația sistemului de
iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sarbători.
În baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
nr.13901/20.04.2017 si a contractului de prestări servicii nr.14066/20.04.2017, s-au prestat
activități specifice serviciului public de salubrizare, constand în măturatul, spălatul, stropirea
căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestora pe timp de polei sau de înghet.
De asemenea, societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a efectuat în anul 2019
activități de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, pe raza mun.Giurgiu, potrivit contractului de
delegare prin gestiune directă a serviciului public de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Conflict de interese.
În anul 2019 nu au fost identificate conflicte de interese între membrii Consiliului de
Administratie și interesele societății.
Principalele obligatii respectate de membrii CA, aplicabile și conducerii executive pentru
prevenirea și evitarea conflictelor de interese la nivelul societății, sunt cele prevăzute în Actul
Constitutiv al GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Situația financiar-contabila.
Întocmirea situațiilor financiare s-a făcut în conformitate cu reglementările contabile
prevazute în Legea contabilității nr.82/1991, republicată, precum și potrivit altor normative în
vigoare.
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