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RAPORT 
privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea,  

sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Județean Timiș, pentru anul 2021 
 

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, și cuprinde informații referitoare la societățile la care  
Județul Timiș este acționar unic, majoritar sau deține controlul. 
 
Întreprinderile publice la care Consiliul Județean Timiș avea la data de 31.12.2021 calitatea 
de autoritate publică tutelară, așa cum este definită la art. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
sunt: 

1. S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TIMIȘOARA S.A. 
2. S.C. RUWATIM SMDP S.R.L.  
3. S.C. SECURITY CONS PREST S.R.L. 
4. S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L. . 

 
A. Situația participațiilor deținute de Județul Timiș la întreprinderi publice  

  
La data de 31.12.2021 de Județul Timiș deținea acțiuni sau părți sociale la următoarele  
întreprinderi publice la care Consiliul Județean Timiș are calitatea de autoritate publică 
tutelară: 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire societate Capital 
Social 

(lei) 

Nr. 
total 

acțiuni/ 
parți 

sociale 
(p.s.) 

Titular 
actiunilor 

Timiș 
 

Valoare 
Nominala 

pachet 

Număr 
acțiuni 
deținute  

Pondere 
în 

capitalul 
social 

(%) 

1. S.C.AVIAȚIA 
UTILITARĂ 

TIMIȘOARA S.A. 

2.098.112,5 839.245 
acțiuni 

Județul Timiș 2.098.112,5 839.245 
acțiuni 

100 

2. S.C.RUWATIM 
SMDP S.R.L. 

49.920 4.992 
p.s. 

Județul Timiș 49.920 4.992 
p.s. 

100 

3. S.C.SERVICE CONS 
PREST S.RL 

200.000 2.000 
p.s 

Județul Timiș 200.000 2.000 
p.s 

100 

4. S.C.SECURITY 
CONS PREST SRL 

500.000 50.000 
p.s. 

D.P.S.Timiș 500.000 50.000 
p.s. 

100 

 

B. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice în anul 2021 

La data de 31.12.2021 starea întreprinderilor publice la care Consiliul Județean Timiș avea 
calitate de autoritate publică tutelară și exercita competențele prevăzute în O.U.G. nr. 109 din 
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2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, era următoarea : 
      1. S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TIMIȘOARA S.A. – în stare de lichidare; 
      2. S.C. RUWATIM SMDP S.R.L. – activă; 
      3. S.C.SERVICE CONS PREST S.R.L. – activă; 
      4. S.C.SECURITY CONS PREST S.R.L. – întrerupere temporară de activitate. 
 
În cursul anului 2021 au intervenit următoarele modificări strategice în funcționarea 
întreprinderilor publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul 
Consiliului Județean Timiș: 
        a)  la societatea Aviația Utilitară Timișoara S.A., a continuat procedura de lichidare, 
urmând ca aceasta să se finalizeze în primul semestru al anului 2022; 
        b) la societatea RUWATIM SMDP SRL, Adunarea Generală a Asociaților (AGA) a 
hotărât reluarea activității cu începere de la data de 26.05.2021, după o perioadă de 3 ani de 
zile în care aceasta a fost suspendată;   
        c) la societatea Service Cons Prest S.R.L., Județul Timiș a devenit asociat unic în urma 
achiziționării pachetului de părți sociale deținut de Direcția de Prestări Servicii Timiș; 
        d) la societatea Security Cons Prest S.R.L., asociatul unic Direcția de Prestări Servicii 
Timiș (D.P.S.), a hotărât întreruperea temporară a activității, pe o perioadă de 3 ani de zile, 
cu începere de la data de 01.03.2021. 
 
C. Politica de acționariat a Consiliului Județean Timiș la întreprinderi publice  
 
Obiectivul principal al politicii de acționariat a Consiliului Județean Timiș în anul 2021 a fost 
acela de eficientizare a activității societăților la care Județul Timiș este asociat unic, majoritar 
sau deține controlul, prin implementarea în funcționarea acestora a mecanismelor de bună 
guvernare, așa cum sunt ele menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  
 
Principalele măsuri adoptate au fost: 
        a) asigurarea condițiilor în vederea exercitării unui control direct asupra societății 
Service Cons Prest S.R.L. prin achiziționarea părților sociale deținute la societate de Direcția 
de Prestări Servicii Timiș, instituție subordonată Consiliului Județean Timiș; 
        b) modificarea actelor constitutive ale societăților la care Județul Timiș este unic asociat, 
în vederea corelării prevederilor acestora cu cele ale actelor normative care reglementează 
activitatea întreprinderilor publice; 
        c) atribuirea către societățile la care este Județul Timiș este unic asociat, cu respectarea 
prevederilor legale, a contracte de prestări servicii în domeniile  lor de activitate. 
 
Măsurile menționate anterior au fost implementate, funcție de situația specifică a fiecărei 
societăți, după cum urmează: 
1. la S.C. RUWATIM SMDP S.R.L.:  
         a) în ședința Adunării Generale a Asociaților din data de 26.05.2021 s-a aprobat 
reluarea activității societății cu începere din data de 26.05.2021; 
         b) întrunită în ședința în data de 16.09.2021, AGA a aprobat planul de afaceri privind 
reorganizarea societății în vederea reluării activității, organigrama și statul de funcții și 
salarizare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și solicitarea de majorare de capital a 
societății; 
         c) prin Hotărârea nr.265/22.12.2021 Consiliul Județean Timiș,  în numele asociatului 
unic Județul Timiș, a hotărât: modificarea Actului constitutiv al societății, mutarea sediului 
social al societății, numirea în funcția de administrator al societății a domnului Sergiu Cristian 
Bălașa pe o perioadă de 4 ani de zile, organigrama și statul de funcții și salarizare al 
societății pe anul 2022. 
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2. la S.C.SERVICE CONS PREST S.R.L.: 
       a) prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 144/2021 s-a aprobat achiziționarea de 
către Județul Timiș a părților sociale deținute de D.P.S. Timiș la societatea Service Cons 
Prest S.R.L.; 
       b) întrunită în ședință în data de 30.06.2021, adunarea generală a societății Service 
Cons Prest S.R.L. a hotărât cesiunea părților sociale deținute de D.P.S.Timiș către Județul 
Timiș, acesta devenind asociat unic; 
       c) prin Hotărârea nr. 257/24.11.2021 Consiliul Județean Timiș, în numele asociatului unic 
Județul Timiș, a hotărât: modificarea Actului constitutiv al societății și revocarea din funcția de 
administrator a doamnei Alina-Andreea Abrudan și numirea ca administrator provizoriu, pe o 
perioada de 6 luni de zile, a domnului Adrian-Augustin Ghiran Băla. 
 
D. Evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderilor publice 
 
La data de 31.12.2021 performanțele financiare ale întreprinderilor publice la care Consiliul 
Județean Timiș este autoritate publică tutelară si exercită competențele prevăzute în O.U.G. 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, și care au desfășurat activitate în anul 2021 sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
societate 

Cifra de afaceri 
(lei) 

Profit/Pierdere 
(lei) 

Venituri 
(lei) 

Cheltuieli 
(lei) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. S.C.RUWATIM 
SMDP S.R.L. 

0 0 Pierdere 
        8.805 

Profit net 
      13.257 

 
8.585 

 
22.289  

 
17.390 

 
8.932 

2. S.C.SERVICE 
CONS PREST 

S.RL.  

1.782.738 1.589.632 Profit net 
    245.921 

Profit net 
3.106 

 
1.783.035 

 
1.657.766 

 
1.520.532 

 
1.653.617 

 

Valoarea dividendelor repartizate Județului Timiș, pentru exercițiul financiar al anului 2021, a 
fost de 1.600,00 lei, generată de participația deținută la societatea Service Cons Prest SRL. 
 
E. Stadiul aplicării  prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la procesul de selecție 
a administratorilor și directorilor la întreprinderile publice 
 
La data de 31.12.2021 stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 
procesul de selectie a administratorilor și directorilor la întreprinderile publice la care Consiliul 
Județean Timiș este autoritate publică tutelară este următorul:  

 
 

Nr. 
crt 

Denumire societate Stadiul procesului de selecție 
a administratorilor conform 

prevederilor O.U.G. 
nr.109/2011 

Stadiul procesului de 
selectie al directorilor 
conform prevederilor 

O.U.G. nr.109/2011 

Contracte de 
mandat 

administrator 

1 S.C.AVIAȚIA UTILITARĂ 
TIMIȘOARA S.A 

Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul 

2 S.C.RUWATIM S.M.D.P. 
S.R.L. 

Nedemarat Nu e cazul nr. 25/28.12.2021 
durată 4 ani 

3 S.C.SECURITY CONS 
PREST SRL 

Nedemarat Nu e cazul Nesemnat 

4 S.C.SERVICE CONS 
PREST S.RL. . 

Nedemarat 
Numit administrator provizoriu 

Nu e cazul nr.29438/06.12.2021 
durată 6 luni 
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F. Opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a 

acestora 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire societate Auditor Opinie 

1. S.C.AVIAȚIA UTILITARĂ TIMIȘOARA S.A Nu s-a efectuat audit - 

2. S.C.RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. Expert Nicolae Ignea SRL Nu au fost exprimate opinii cu 

rezerve 

3. S.C.SECURITY CONS PREST SRL - - 

4. S.C.SERVICE CONS PREST S.RL. . Trancă Nicoleta Titiana Nu au fost exprimate opinii cu 

rezerve 

 

În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 prezentul raport va fi 

publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Timiș . 

 

 

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ 
    Alexandru – Constantin Proteasa 
                                               
 
     
                                                                                       Director executiv 

                                                                                                            Radu Șerban   
  
 
                                                                                                   
 
                                                                                                             Șef serviciu 
                                                                                                              Bianca Belu 
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                                                                                                                   Consilier superior  
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