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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2014 

la data de 31.12.2014 
 

S.C. Ecopiaţa S.A. a fost înfiinţată la data de 13.08.2010, conform H.C.L. Iaşi nr. 261 din 
28.07.2010 prin reorganizarea Direcţiei Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. 

S.C. Ecopiaţa S.A este societate pe acţiuni, fiind persoană juridică română cu sediul in 
Municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lânga Tribunalul Iaşi sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare RO 
27272228. 

S.C. Ecopiaţa SA a preluat prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a 
serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, 
târgurilor, obor, bazar, talcioc şi complex hotelier municipal din Municipiul Iasi înregistrat cu 
numărul 78117 din data de 01.09.2010, administrarea următoarelor obiective : pieţele 
agroalimentare de pe raza Municipiului Iaşi, Târgul de Maşini, Târgul de Cherestea şi Târgul de 
animale de companie şi păsări exotice, Oborul, Bazarul şi Talciocul şi Complexul Hotelier 
Municipal. 

S.C. Ecopiaţa S.A. asigură un cadru organizat, salubru şi controlabil pentru aprovizionarea 
cetăţenilor municipiului Iaşi cu produse de strictă necesitate – în principal legume şi fructe 
proaspete. 

Activitata principală a S.C. Ecopiaţa S.A este, conform codului C.A.E.N. – 6820 
„Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. 

 

Printre activităţile secundare ale S.C. Ecopiaţa S.A amintim pe cele mai importante : 
5210 – Depozitări  
5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
5610 – Restaurante 
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
9606 – Alte activități de servicii 
 

Situaţia realizării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 

Bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial al SC Ecopiaţa SA pentru anul 2014, a fost aprobat 
prin Hotarârea Consiliului Local Iaşi nr. 34 din 28 februarie 2014. 

Pe parcursul anului a fost efectuate o singură rectificare ale bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2014, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 360 din 28 noiembrie 2014. 
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Varianta finală a bugetului de venituri şi cheltuieli, gradul de realizare al veniturilor, precum 
şi încadrarea cheltuielilor efective în limitele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat 
pentru anul 2014, sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Situaţia realizării bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli pentru anul 2014   

- RON - 

 INDICATORI Nr. 
rd. 

Buget 
aprobat 

Buget 
realizat 

Diferenţa 
(ron) 

%    
 Realizari 

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 

I.   VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 6 054 000 5 795 002 -258 998  95,72 

 

1  
Venituri din exploatare 
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 

2 6 032 000 5 773 191 -258 809  95,71 

 a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 
din care: 

3 5 932 000 5 663 639 -268 361  95,48 

  a1 din vanzarea produselor 4 2 000 2 020 20  101,00 

  a2 din servicii prestate 5 2 795 000 2 580 231 -214 769  92,32 

  a3 din redevente si chirii 6 2 635 000 2 600 968 -34 032  98,71 

  a4 alte venituri 7 500 000 480 420 -19 580  96,08 

 b) din vanzarea marfurilor 8 0  0  0  - 

 c) 
din subventii si transferuri de exploatare aferente 
cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din 
care: 

9 0 0 0  - 

  c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10 0  0  0  - 

  c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 0  0  0  - 

 d) din productia de imobilizari 12 0  0  0  - 

 e) venituri aferente costului productiei in curs de 
executie 

13 0  0  0  - 

 f) alte venituri din exploatare 
(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: 

14 100 000 109 553 9 553  109,55 

  f1 din amenzi si penalitati 15 100 000 106 586 6 586  106,59 

  f2 din vanzarea activelor si alte operatii de 
capital 

16 0 0 0  - 

    - active corporale 17 0  0  0  - 

    - active necorporale 18 0  0  0  - 

  f3 din subventii pentru investitii 19 0  0  0  - 

  f4 din valorificarea certificatelor CO2 20 0  0  0  - 

  f5 alte venituri 21 0  2 967 2 967  - 

2  
Venituri financiare 
(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: 

22 22 000 21 811 -189  99,14 

 a) din imobilizari financiare 23 0  0  0  - 

 b) din investitii financiare 24 0  0  0  - 

 c) din diferente de curs 25 0  0  0  - 

 d) din dobanzi 26 6 000 5 813 -187  96,89 

 e) alte venituri financiare 27 16 000 15 997 -3  99,98 

3  Venituri extraordinare 28 0  0  0  - 

II   CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 5 994 000 5 734 664 259 336  95,67 

 

1  
Cheltuieli de exploatare 
(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 

30 5 993 000 5 734 664 258 336  95,69 

 

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii  
(Rd.32+Rd.40+Rd.46),din care: 

31 2 646 500 2 409 091 237 409  91,03 

A1 Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 

32 1 860 000 1 693 537 166 463  91,05 

a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 0  0  - 

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 90 000 81 767 8 233  90,85 

 b1 cheltuieli cu piesele de schimb 35 4 000 254 3 746  6,35 
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 b2 cheltuieli cu combustibilii 36 15 000 13 100 1 900  87,34 

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 
de inventar 

37 95 000 74 706 20 294  78,64 

d) cheltuieli privind energia si apa 38 1 675 000 1 537 065 137 935  91,77 

e) cheltuieli privind marfurile 39 0 0  0  - 

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 138 000 112 490 25 510  81,51 

a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 41 120 000 99 746 20 254  83,12 

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care: 42 6 000 6 000 0  100,00 

 b1 - catre operatori cu capital integral/majoritar 
de stat 43 0 0  0  - 

 b2 - catre operatori cu capital privat 44 6 000 6 000 0  100,00 

c) prime de asigurare 45 12 000 6 744 5 256  56,20 

A3 
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67
+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 

46 648 500 603 064 45 436  92,99 

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0  0  - 

b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din 
care: 

48 32 000 31 692 308  99,04 

 b1 cheltuieli privind consultanta juridica 49 12 000 12 000 0  100,00 

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 
(rd.51+Rd.53), din care: 

50 5 500 4 722 778  85,86 

 c1 cheltuieli de protocol, din care: 51 3 500 3 353 147  95,79 

   - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificarile ulterioare 

52 0 0  0  - 

 c2 cheltuieli de reclama si publicitate, din care 53 2 000 1 370 630  68,49 

   - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificarile ulterioare 

54 0  0 0  - 

   

tichete cadou ptr. campanii de marketing, 
studiul pietei, promovarea pe piete existente 
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificarile ulterioare 

55 0  0 0  - 

   - ch. de promovare a produselor 56 0  0 0  - 

d) Ch. cu Sponsorizarea 
(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 

57 0 0 0  - 

 d1 ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0  0 0  - 

 d2 ch. de sponsorizare a unitatilor de cult 59 0  0 0  - 

 d3 ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare 
si sociale 60 0  0 0  - 

 d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0  0 0  - 

e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 4 500 4 283 217  95,17 

f) cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din 
care: 

63 7 000 4 753 2 247  67,90 

 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 1 000 585 415  58,50 

          - interna 65 1 000 585 415  58,50 

          - externa 66 0   0  - 

g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 67 33 000 31 039 1 961  94,06 

h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 2 500 2 106 394  84,26 

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din 
care: 69 562 000 522 468 39 532  92,97 

 i1 cheltuieli de asigurare si paza 70 421 000 401 081 19 919  95,27 

 i2 cheltuieli privind intretinerea si functionarea 
tehnicii de calcul 

71 2 500 0 2 500  - 

 i3 cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 5 000 400 4 600  - 

 i4 cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor 
corporale si necorporale, din care: 

73 0 0  0  - 

   - aferente bunurilor de natura domeniului 
public 

74 0 0  0  - 
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 i5 cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0 0  0  - 

 i6 
cheltuieli privind recrutarea si plasarea 
personalului de conducere cf. Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 109/2011 

76 0 0  0  - 

 i7 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte 
anunturi 

77 1 000 0 1 000  - 

j) alte cheltuieli 78 2 000 2 000 0  - 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care: 

79 362 300 360 044 2 256  99,38 

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a 
resurselor minerale 80 0 0  0  - 

b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor 
publice si resursele minerale 81 29 300 29 253 47  99,84 

c) ch. cu taxa de licenta 82 0 0  0  - 

d) ch. cu taxa de autorizare 83 0 0  0  - 

e) ch. cu taxa de mediu 84 0 0  0  - 

f) cheltuieli cu alte taxe si impozite 85 333 000 330 791 2 209  99,34 

C. Cheltuieli cu personalul 
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 2 868 000 2 812 872 55 128  98,08 

C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92), 
din care: 

87 2 151 000 2 119 862 31 138  98,55 

 

C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), 
din care: 

88 1 907 000 1 882 435 24 565  98,71 

  a) salariile de baza 89 1 571 000 1 552 683 18 317  98,83 

  b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente 
salariului de baza (conform CCM) 

90 332 000 325 792 6 208  98,13 

  c) alte bonificatii (conform CCM) 91 4 000 3 960 40  - 

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 
+Rd.99), din care: 

92 244 000 237 427 6 573  97,31 

  
a) cheltuieli sociale prevazute in Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, din care: 

93 64 000 60 394 3 606  94,37 

  - tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu 
modificarile ulterioare 

94 0 0  0  - 

  
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale 
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile 
ulterioare 

95 0 0  0  - 

  b) tichete de masa 96 180 000 177 033 2 967  98,35 

  c) tichete de vacanta 97 0 0  0  - 

  d) ch. privind participarea salariatilor la 
profitul obtinut in anul precedent 

98 0 0  0  - 

  e) alte cheltuieli conform CCM 99 0 0  0  - 

C3 Alte cheltuieli cu personalul 
(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 

100 0 0 0  - 

  a) ch. cu platile compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 

101 0 0  0  - 

  b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza 
unor hotarari judecatoresti 

102 0 0  0  - 

  
c) cheltuieli de natura salariala aferente 
restructurarii, privatizarii, administrator 
special, alte comisii si comitete 

103 0 0  0  - 

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat si 
a altor organe de conducere si control, 
comisii si comitete (Rd.105+ 
Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: 

104 163 000 153 950 9 050  94,45 

  a) pentru directori / directorat 105 73 300 68 948 4 352  94,06 

  - componenta fixa 106 70 000 65 688 4 312  93,84 

  -componenta variabila 107 3 300 3 260 40  98,79 
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  b) pentru consiliul de administratie / consiliul 
de supraveghere 

108 61 750 61 732 18  99,97 

  - componenta fixa 109 59 150 59 124 26  99,96 

  -componenta variabila 110 2 600 2 608 -8  100,31 

  c) pentru AGA si cenzori 111 27 950 23 270 4 680  83,26 

  d) pentru alte comisii si comitete 112 0 0  0  - 

C5 
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, 
fondurile speciale si alte obligatii legale 
(Rd.114+Rd.115+ Rd. 
116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),din care: 

113 554 000 539 060 14 940  97,30 

   a) ch. privind contributia la asigurari sociale 114 412 300 402 923 9 377  97,73 

   b) ch. privind contributia la asigurari pt. 
somaj 

115 10 600 9 754 846  92,02 

   c) ch. privind contributia la asigurari sociale 
de sanatate 

116 131 100 126 383 4 717  96,40 

   d) ch. privind contributiile la fondurile 
speciale aferente fondului de salarii 

117 0 0 0  - 

   e) ch. privind contributia unitatii la schemele 
de pensii 

118 0 0 0  - 

   f) cheltuieli pivind contributii si fonduri 
speciale 

119 0 0 0  - 

D 
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+ 
Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din 
care: 

120 116 200 152 658 -36 458  131,38 

 a) cheltuieli cu majorarile si penalitatile  
(Rd.118+Rd.119), din care: 121 200 102 98  50,99 

  - catre bugetul general consolidat 122 0   0   

  - catre alti creditori 123 200 102 98  50,99 

 b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0 0  0  - 

 c) cheltuieli aferente transferurilor privind plata 
personalului 125 0 0  0  - 

 d) alte cheltuieli 126 5 000 4 280 720  - 

 e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si 
necorporale 127 62 000 61 710 290  99,53 

 f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si 
provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 49 000 86 566 -37 566  176,66 

  f1 cheltuieli privind ajustarile si provizioanele 129 60 000 99 378 -39 378  165,63 

   provizioane clienti incerti  40 000 84 953 -44 953  212,38 

  f1.1 - provizioane privind participarea la profit a 
salariatilor 

130 5 000 5 150 -150  103,00 

  f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de 
mandat 

130a 15 000 9 275 5 725  61,83 

  f2 venituri din provizioane si ajustari pentru 
depreciere sau pierderi de valoare, din care : 

131 11 000 12 812 -1 812  116,48 

  f2.1 din anularea provizioanelor 
(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 

132 11 000 12 812 -1 812  116,48 

   - din participarea salariatilor la profit 133 0   0  - 

   
- din deprecierea imobilizarilor corporale si a 
activelor circulante 

134 3 400 5 212 -1 812  153,31 

    - venituri din alte provizioane 135 7 600 7 600 0  - 

2  
Cheltuieli financiare 
 (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 

136 1 000 0 1 000  - 

 a) cheltuieli privind dobanzile  
(Rd.133+Rd.134), din care: 137 500 0 500  - 

  a1 aferente creditelor pentru investitii 138 500 0 500  - 

  a2 aferente creditelor pentru activitatea curenta 139     0  - 

 b) cheltuieli din diferente de curs valutar 
(Rd.136+Rd.137), din care: 140 500 0 500  - 

  b1 aferente creditelor pentru investitii 141 500 0 500  - 
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  b2 aferente creditelor pentru activitatea curenta 142 0  0  0  - 

 c) alte cheltuieli financiare 143 0  0  0  - 

3  Cheltuieli extraordinare 144 0  0  0  - 

III   
REZULTATUL BRUT  
(profit/pierdere)      (rd.1-Rd.30) 

145 60 000 60 338 338  100,56 

     venituri neimpozabile 146 10 000 9 695 - 305  96,95 

     cheltuieli nedeductibile fiscal 147 50 000 72 138 22 138  144,28 

IV   IMPOZIT PE PROFIT 148 16 000 19 645 3 645  122,78 

V   DATE DE FUNDAMENTARE 149        

 1  Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) 150 2 151 000 2 119 862 31 138  98,55 

 2  Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 1 907 000 1 882 435 24 565  98,71 

 

3  Nr. de personal prognozat la finele anului 152 110 99 11  90,00 

4  Nr. mediu de salariati 153 105 102 3  97,14 

5 a) 
Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe 
baza cheltuielilor cu salariile              
(Rd. 151/Rd.153)/12*1000 

154 1 513 1 538 -24  101,62 

 b) 
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 
determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 
(Rd. 150/Rd.153)/12*1000 

155 1 707 1 732 -25  101,45 

6 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 
personal mediu ( lei/persoana) (Rd.2/Rd.153) 

156 56 495,24 55 525,87 -969  98,28 

 b) 
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total 
personal mediu cantitate produse finite/persoana) 
W=QPF/Rd.153 

157 0 0 0  - 

 c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 
fizice, din care: 158 0 0 0  - 

    - cantitate produse finite (QPF) 159 0 0 0  - 

    - pret mediu (p) 160 0 0 0  - 

    - valoare = QPF*p 161 0 0 0  - 

    
- pondere in venituri totale de exploatare = 
Rd.161/Rd.2 

162       - 

7  Plati restante 163 200 000 194 306 5 694  97,15 

8  Creante restante, din care : 164 600 000 552 074 47 926  92,01 

   -de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 50 000 40 233 -9 767  -0,24 

   -de la operatori cu capital privat 166 550 000 511 841 -38 159  -0,07 

   - de la bugetul de stat 167 0 0 0  - 

   - de la bugetul local 168 0 0 0  - 

   - de la alte entitati 169       - 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000  990,09 989,59 1  99,95 
 
 

Veniturile totale au fost realizate în proporţie de 95,72 % faţă de cele prognozate în bugetul 
de venituri şi cheltuieli. Veniturile din vânzarea produselor au fost realizate în proporţie de 101,00 
%, veniturile din prestări servicii în proporţie de 92,32 %, veniturile din redevenţe şi chirii în 
proporţie de 98,71 %, alte venituri (utilităţi subconsumatori) în proporţie de 96,08 %, alte venituri 
din exploatare (penalităţi calculate clienţilor şi venituri din litigii) în proporţie de 109,55 %, iar 
veniturile financiare în proporţie de 99,14 %.  

În ceea ce priveşte cheltuielile totale, faţă de nivelul aprobat prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli, acestea au fost de 95,67 %. Pe categorii de cheltuieli, nivelul cheltuielilor efective a fost 
de 91,03 % la cheltuielile cu bunuri si servicii, 99,38 % la cheltuielile cu impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate, 98,08 % la cheltuielile cu personalul, 131,38 % la alte cheltuieli de 
exploatare. Depăşirea cu 31,38 % a nivelului planificat la categoria „alte cheltuieli de exploatare” se 
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datorează cheltuielilor de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante în 
sumă de 84.953 lei, faţă de 40.000 lei cât a fost prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.     

 
 

Rezultatul activitătii economice desfăşurată în anul 2014 

Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a S.C. Ecopiaţa S.A a fost 
realizată  din venituri obţinute din închirieri spaţii comerciale, închirieri teren, închirieri locuri de 
vânzare, închiriere aparate de măsură şi control, prestarea altor servicii specifice, activităţi hoteliere, 
alte activităţi prevăzute de lege potrivit obiectului de activitate şi statutului societăţii. 

 

Principalii indicatori economico – financiari la 31.12.2014 sunt următorii: 
 Cifra de afaceri     :  5.663.639 lei 
 Venituri totale       :  5.795.002 lei 
 Cheltuieli totale     :  5.734.664 lei 
 Rezultatul brut      :      60.338 lei 
 Impozit pe profit   :       19.645 lei 
 Rezultatul net        :      40.693 lei 

 

Pe parcursul anului 2014 s-a urmărit încasarea corectă şi la timp a tarifelor pentru utilizarea 
domeniului public aflat în administrarea S.C. Ecopiața S.A. şi atragerea unor venituri cât mai mari 
din activitatea desfăşurată. 

 

Venituri 
2013 2014 

Valori 2013 
(lei) 

Pondere în 
total venituri 

(%) 

Valori 2014 
(lei) 

Pondere în 
total venituri 

(%) 

Cifra de afaceri se compune din : 6 002 684  98,25 5 674 053  97,70 
- Chirii tarabe 369 028  6,04 292 172  5,03 
- Chirii spaţii 1 242 776  20,34 1 641 364  28,26 
- Chirii terenuri 935 003  15,30 667 432  11,49 
- Bonuri valorice 2 594 425  42,46 2 267 008  39,03 
- Cazari Hotel Municipal 165 098  2,70 144 180  2,48 
- Prestari servicii diverse  70 712  1,16 181 476  3,12 
- Subconsumatori 625 643  10,24 480 420  8,27 

Alte venituri: 104 652  1,75 133 762  2,30 
- Penalităţi contracte 75 139  1,23 109 530  1,89 
-Venituri din provizioane 2 421 0,04 2421 0,04 
- Venituri financiare 29 513  0,48 21 811  0,38 

TOTAL Venituri 6 109 757  - 5 807 814  - 
 
Analizând structura veniturilor realizate în anul 2014 de către SC Ecopiaţa SA, se pot 

observa următoarele aspecte: 
- În anul 2014, faţă de anul 2013, a scăzut ponderea încasărilor din chirii tarabe, terenuri, 

bonuri valorice, cazari Hotel Municipal şi utilităţi subconsumatori, înregistrându-se creşteri doar la 
ponderea veniturilor din chirii spaţii, veniturilor din prestări servicii diverse şi a altor venituri în 
total venituri. 
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- Temperaturile foarte scăzute din lunile ianuarie, februarie şi martie, precum şi seceta din 
lunile de vară, au determinat o scădere accentuată a activităţii în pieţele agroalimentare descoperite 
ceea ce a condus la nerealizarea în totalitate a veniturilor estimate din bonuri valorice. 

- Începând cu luna iulie 2013, Bazarul a fost mutat la o nouă locaţie, ceea ce a condus la o 
scădere a veniturilor încasate din chirii terenuri şi a creşterii veniturilor încasate din chirii spaţii în 
anul 2014, faţă de cele înregistrate în anul 2013.  

- Faţă de anul 2013, a scăzut ponderea veniturilor din exploatare în total venituri, de la  
98,25 %, la 97,70 % în anul 2014 din cauza scăderii, în valori reale, a tuturor cetegoriilor de 
venituri din exploatare, precum şi a creşterii valorii penalităţilor contractuale calculate pentru 
întârzieri la plată. 

- În anul 2014, numărul mediu de angajaţi a fost de 100, faţă de 106 în 2013, rezultând o 
productivitate a muncii de 55.525,87 lei om/an (57.616,37 lei om/an în anul 2013), calculată în 
funcţie de veniturilor realizate din serviciile prestate.  

- Deoarece societatea a plasat disponibilităţile băneşti în depozite la termen, pe parcursul 
anului 2014 s-au înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 5.813,27 lei (15.140,85 lei în 2013), 
la care se mai adaugă venituri din sconturi obţinute în valoare de 15.997,30 lei (13.783,25 lei în 
2013).  

 

Repartizarea veniturilor realizate de  S.C. Ecopiaţa S.A, pe puncte de lucru, în anul 2014, a 
fost următoarea :  

- Ron – 

Centre  cost 
Venituri realizate din: 

Rep Ven. 
Admin. 

TOTAL 
Venituri Chirii 

tarabe 
Chirii   
spatii 

Chirii 
terenuri 

Bonuri 
valorice 

Cazari 
Hotel 

Subcon- 
sumatori 

Penalitati 
contracte Diverse 

Alexandru cel Bun 85 395,34  198 550,56  325 666,56  604 665,27    173 846,10  12 962,09  19 536,98  7 984,16  1 428 607,06  

Nicolina 95 037,96  76 437,24  241 724,17  411 713,28    20 644,07  10 681,05  27 396,49  4 966,19  888 600,45  
Piata Sudului (CUG) 38 937,82  137 879,56  31 429,00  631 460,50    17 191,65  838,36  84 268,15  5 294,24  947 299,28  

Independentei 72 801,10  83 424,78  756,00  126 979,02    31 490,64  12 059,98  6 635,01  1 877,96  336 024,49  

Hala Centrala   347 545,93  1 264,66  136 036,40    198 450,53  13 272,16  17 214,04  4 011,59  717 795,31  
Dacia     37 558,20  16,13    186,95  42,18    212,46  38 015,92  

Pacurari       38 568,52    766,13      221,07  39 555,72  

Tatarasi Sud   11 020,80    28 046,77    5,33  798,37  179,13  225,09  40 275,49  

Podul de Piatra     16 824,34  2 669,33     482,59  483,89  114,99  20 575,14  
Bazar - B.Hipica   776 076,67  12 209,06  145,16    30 934,63  37 841,35  18 397,52  4 921,06  880 525,45  
Tg. Auto       47 745,99        84,00  268,81  48 098,80  

Talcioc - B.Hipica   10 428,00    127 532,28    6 904,10  714,02  138,80  818,96  146 536,16  

Tg. Cherestea       111 340,32          625,75  111 966,07  
Obor       89,52          0,50  90,02  

Hotel Municipal         144 180,21        810,32  144 990,53  

Bazar - N. Iorga             16 893,98  1 859,06  105,40  18 858,44  
Administrativ             2 944,00  29 514,55  -32 458,55  0,00  

TOTAL 292 172,22  1 641 363,54  667 431,99 2 267 008,49  144 180,21  480 420,13  109 530,13  205 707,62  0,00  5 807 814,33  
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Pe parcursul anului 2014 s-a urmărit încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, cu 
diminuarea lor la maxim, în așa fel încât activitatea să se desfășoare în condiții optime la toate 
punctele de lucru. În special, s-au avut în vedere următoarele aspecte : 

 aprovizionarea constantă a punctelor de lucru cu materiale pentru întreţinere şi 
curăţenie, documente cu regim special specifice, 

 lucrări de întreţinere şi reparaţii clădiri, instalaţii,  
 lucrări de igienizare (deratizare – dezinsecţie - dezinfecţie) a tuturor punctelor de lucru; 
 urmărirea şi confirmarea lucrărilor şi a serviciilor în baza contractelor încheiate cu 

furnizorii de utilităţi şi servicii precum şi urmărirea, calculul şi recuperarea debitelor de la 
subconsumatori (energie electrică, energie termică, apa - canal, etc) ; 

 

Cheltuieli 
2013 2014 

Valori 2013 
(lei) 

Pondere în 
total cheltuieli 

(%) 

Valori 2014 
(lei) 

Pondere în 
total cheltuieli 

(%) 

Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile 106 852 1,78 81 767 1,42 

Alte cheltuieli materiale (achiziţii 
obiecte inventar) 128 877 2,14 74 706 1,30 

Cheltuieli cu energia şi apa 1 731 462 28,80 1 537 065 26,74 
Cheltuieli cu personalul, din care: 2 869 013 47,73 2 812 872 48,94 
  - salarii brute 1 883 460 31,33 1 951 383 33,95 
Cheltuieli cu amortizările, 
provizioanele şi ajustările pentru 
depreciere sau pierdere de valoare 

92 807  1,54 161 088  2,80 

Alte cheltuieli de exploatare, din 
care: 1 081 140 17,98 1 079 980 18,79 

  - cheltuieli privind prestaţiile 
externe 754 502 12,55 713 554 12,42 

  - taxe şi impozite locale 323 332 5,38 360 044 6,26 
  - alte cheltuieli 3 306 0,05 6 382 0,11 
Total cheltuieli de exploatare 6 010 152 99,98 5 747 477 100,00 
Total cheltuieli financiare 1 386 0,02 0 0,00 
Total cheltuieli extraordinare - - - - 

TOTAL Cheltuieli 6 011 538 - 5 747 477 - 
 

Analizând structura cheltuielilor efectuate în anul 2014 de către SC Ecopiaţa SA, se pot 
observa următoarele aspecte: 

- Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor pentru anul 2014 a fost de    
48,94 %, în creştere faţă de anul 2013, când a înregistrat o valoare de 47,73 %. 

- Cheltuielile de personal au reprezentat 49,57 % din cifra de afaceri realizată în anul 2014, 
în creştere faţă de anul 2013, când au avut o pondere de 47,80 % - datorită scăderii cifrei de afaceri 
în anul 2014 cu 94,53 %, faţă de anul 2013, în timp ce cheltuielile de personal s-au diminuat cu doar 
98,04 % în 2014, faţă de 2013. 
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- Pe parcursul anului 2014 au fost achitate cu întârziere câteva facturi de la furnizorii de 
utilităţi (E.On Energie, Vodafone, Romtelecom), drept pentru care au fost calculate majorări de 
întârziere, în cuantum de 101,97 lei, din care a fost imputată suma de 22,53 lei. 

- Deoarece în anul 2014 societatea nu a avut nici un contract de credit, faţă de anul 2013, în 
anul 2014 nu s-au înregistrat cheltuielilor financiare provenind din diferenţe de curs valutar şi 
dobânzi.  

- Pe parcursul anului 2014 s-au înregistrat cheltuieli cu amortizările în valoare de 
61.709,81 lei. 

- La data de 31.12.2014 au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi în 
valoare de 84.953,06 lei, provizioane pentru contractele de mandat în valoare de 9.275 lei,  
provizioane pentru participarea salariaţilor la profit în valoare de 5.150 lei şi au fost date pe costuri 
pierderi din creanţe şi debitori diverşi în valoare de 4.280,38 lei pentru debitorii cu sume mici 
pentru care nu se justifică declanşarea procedurilor în instanţă sau pentru care a expirat perioada de 
prescripţie. 
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Contul de profit și pierdere al SC Ecopiața SA are următoarea evoluţie în anul 2014, faţă de 

anul 2013 : 
- Ron - 

 

Denumire indicator 2013 2014 Diferenţă % 

Venituri din exploatare 6 077 823 5 773 192 -304 631 94,99 
Cheltuieli de exploatare 6 007 731 5 734 664 -273 067 95,45 
Rezultat din exploatare 70 092 38 528 -31 564 54,97 
Venituri financiare 29 513 21 810 -7 703 73,90 
Cheltuieli financiare 1 386 0 -1 386 0,00 
Rezultat financiar 28 127 21 810 -6 317 77,54 
Venituri excepționale - - - - 
Cheltuieli excepționale - - - - 
Rezultat curent 98 219 60 338 -37 881 61,43 
Total venituri 6 107 336 5 795 002 -312 334 94,89 
Total cheltuieli 6 009 117 5 734 664 -274 453 95,43 
Rezultat brut 98 219 60 338 -37 881 61,43 
Impozit pe profit 33 017 19 645 -13 372 59,50 
Rezultat net 65 202 40 693 -24 509 62,41 

 
La data de 31.12.2014, SC Ecopiaţa SA are evidenţiate în situaţiile economico-financiare 

următoarele imobilizări: 
- imobilizări necorporale, în valoare de 28.717 lei, compuse din licenţe de operare şi alte 

programe informatice; 
- imobilizări corporale în valoare de 229.093 lei, ce cuprind : construcţii (29.255 lei), 

mijloace de transport (159.691 lei), echipamente tehnologice (11.786 lei) şi mobilier şi 
aparatură birotică (28.360 lei) ; 

- imobilizări financiare, în valoare de 24.650 lei, reprezentând garanţia specificată în 
Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de 
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întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar, 
talcioc si complex hotelier municipal din Municipiul Iasi înregistrat cu numărul 78117 
din data de 01.09.2010. 

Imobilizările au fost înregistrate în contabilitate la preţul de achiziţie, fiind supuse 
amortizării, a cărei valoare a fost înregistrată sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă a 
activului. Metoda de amortizare utilizată este cea liniară. 

 

La data de 31.12.2014, societatea are în evidenţă stocuri în valoare de 16.108 lei, 
reprezentând formulare cu regim special, materiale de întreţinere şi curăţenie, combustibili, 
alimente, piese de schimb, alte materiale consumabile. Pe parcursul anului 2014 nu au fost 
înregistrate deprecieri ale stocurilor şi nu au fost constituite provizioane. 

Pentru stocurile de materiale, evidenţa contabilă se ţine la preţ de achiziţie pentru intrări şi 
prin metoda FIFO (primul intrat – primul ieşit) pentru ieşiri. 

 

Operaţiunile de prestări servicii efectuate au fost înregistrate în contabilitate în conturile 
corespunzătoare de venituri şi cheltuieli, după caz. 

La data de 31.12.2014, SC Ecopiaţa SA are în evidenţele contabile creanţe în valoare de 
594.121 lei, reprezentând: 

- Clienţi neîncasaţi – 552 074 lei 
- Alte creanţe – 42.047 lei 

Din totalul creanţelor, 92,92 % reprezintă clienţii neîncasaţi, care cuprind facturi neîncasate 
pe tranşe de vechime, după cum urmează: 

- sub 30 de zile :           122.922,30 lei 
- între 30 şi 90 de zile :  65.943,24 lei 
- între 90 şi 360 zile :   109.166,06 lei 
- peste 360 zile :           254.042,79 lei 

Dintre restanţieri, amintim : SC Hermes Shop SRL – 51.210,78 lei, SC Alfincool SA – 
39.241,78 lei, Municipiul Iasi – D.A.P.P.P. – 35.738,50 lei, SC Edmoris SRL – 31.491,12 lei, SC 
Geoana SRL – 15.593,65 lei, SC Logistic Feynord SRL – 13.246,93 lei, SC Enache Prest SRL – 
10.819,46 lei, SC M&R SRL – 10.800,25 lei, Popofir Iulia I.F. – 9.194,01 lei, I.I. Munteanu Natalia 
– 8.930,69 lei. 
 

Pentru recuperarea debitelor societatea a întreprins unele măsuri, cum ar fi: 
- convocări la concilieri directe, 
- somații de plată și calcularea penalităților de întârziere 
- acţionarea în justiţie a debitorilor restanţi 

Pe parcursul anului 2014 au fost constituite provizioane pentru clienții incerţi în sumă de 
84.953,06 lei. 

 

La data de 31.12.2014, SC Ecopiaţa SA are în evidenţele contabile datorii în valoare de 
785.191 lei, reprezentând: 

- furnizori neachitaţi – 194.306 lei 
- furnizori – facturi nesosite – 78.375 lei 
- datorii cu personalul – 111.358 lei 
- garanții reținute personalului – 83.380 lei 
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- garanţii contractuale reţinute – 185.287 lei 
- TVA de plată – 32.589 lei 
- datorii față de bugete și fonduri – 93.583 lei 
- alte datorii – 6.313 lei 

Furnizorii neachitați, reprezintă facturi neplătite, pe tranşe de vechime, după cum urmează: 
- sub 30 de zile : 194.292 lei 
- între 30 şi 90 de zile : 14 lei 

Dintre furnizorii cu pondere mai mare, amintim pe SC Strungariu & Co Rigams LM SNC – 
80.240,40 lei, SC Nicostar Protection & Security SRL – 43.637,09 lei, SC Salubris SA – 40.655,59 
lei, SC Dalkia Termo Iaşi SA – 28.751,33 lei şi SC Tipo Lidana SRL – 2.173,72 lei. 

 

Datoriile față de bugete și fonduri au scadența în ianuarie 2015 și cuprind: 
- contribuții la bugetul asigurărilor sociale          –   66.342 lei 
- contribuții la fondul de șomaj                            –     1.655 lei 
- impozitul pe salarii                                             –  25.099 lei 
- fondul de garantare al plăţii creanţelor salariale –       414 lei 
- taxa hotelieră                                                      –          73 lei 

 

La data de 31.12.2014, societatea avea capital social subscris de 90.000 lei, din care efectiv 
vărsat 90.000 lei. Unicul acţionar este Consiliul Local al Municipiului Iaşi, care deţine 9.000 de 
acţiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.  

SC Ecopiaţa SA nu are participaţiuni în acţiuni sau părţi sociale la alte societăţi, iar pe 
parcursul anului 2013 nu a cumparat şi nu a emis obligaţiuni. 

 

Gestiunile de valori materiale sunt organizate astfel încât să asigure evidenţa analitică şi 
sintetică a elementelor primordiale. 

 

Profitul net obţinut, în sumă de 40.693 lei urmează să fie distribuit în conformitate cu 
hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.  

Consiliul de administraţie propune următoarea repartizare a profitului net în valoare de 
40.693 lei, obţinut de către SC Ecopiaţa SA în anul 2014: 

- vărsăminte la bugetul local, conform OUG 64/2001, art. 1, lit. f 1  –   20.347 lei 
- participarea salariaţilor la profit                                                       –     4.069 lei 
- constituirea surselor proprii de finanţare                                         –   16.277 lei 

 

Alte informaţii 

1. Riscul de piaţă 
Deşi nu este singura societate care desfăşoară activităţi de administrare a pieţelor 

agroalimentare, SC Ecopiaţa SA are o poziţie dominantă, deţinând în administrare majoritatea 
pieţelor de pe raza Municipiului Iaşi. Contractul de concesionare a acestei activităţi este încheiat cu 
Consiliul Local Iaşi pe o perioada de 30 de ani, ceea ce conduce la o oarecare stabilitate. 
                                                
1 “ Începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după 
deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: 
(...)  
    f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;” 
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Desigur, în România există un grad semnificativ de incertitudine privind evoluţia mediului 
economic, financiar, politic şi social, fapt ce poate afecta şi activitatea societăţii. 

În acelaşi timp, activitatea în pieţele agroalimentare, depinde în mare măsura si de condiţiile 
atmosferice, fapt ce poate conduce la fluctuaţii ale numărului de comercianţi şi ale volumelor de 
mărfuri tranzacţionate de către utilizatori în pieţele agroalimentare. 

 

Acest tip de risc cuprinde: 

1.1 Riscul valutar 
Societatea este expusă foarte puţin fluctuaţiilor cursului valutar, având în vedere ca are 

încheiate puţine contracte de furnizare de servicii, cu preţul calculat în funcţie de cursul valutar: 
- Contract de furnizare servicii internet, încheiat cu Romtelecom, în valoare de 200 

euro/lună 
- Contract de furnizare servicii telefonice, încheiat cu SC Vodafone SA, in valoare de 

aproximativ 270 euro/lună 
 

1.2 Riscul ratei dobanzii la valoarea justă 
Societatea nu are contractate împrumuturi.  

1.3 Riscul de preţ 
Deoarece cheltuielile cu energia şi apa reprezintă 26,74 % din totalul cheltuielilor, creşterea 

semnificativă a preţurilor la utilităţi ar putea afecta activitatea societăţii. 
 

2. Riscul de credit 
Societatea este supusă riscului de credit aferent creanţelor, adică riscul înregistrării de 

pierderi sau nerealizării încasărilor estimate, ca urmare înregistrării unei trezorerii negative în cursul 
exerciţiului financiar. 

 

3. Riscul de lichiditate 
 

Indicatori Formula de calcul Valoare 
2013 

Valoare 
2014 ∆ (2014-2013) 

Fondul de 
rulment total 

Total active – Active imobilizate 1 326 738 1 354 822 28 084 

Fondul de 
rulment 
propriu 

Capital propriu (permanent) – 
Active imobilizate 445 651 511 493 65 842 

Necesarul de 
fond de 
rulment 

(Stocuri + Creante + Active de 
regularizare) – (Datorii curente – 
Pasive de regularizare) 

-165 242 635 165 877 

Trezoreria 
netă 

Fond de rulment propriu – 
Necesar de fond de rulment 610 893 555 327 -55 566 

Situaţia netă Active - Datorii 622 887 630 979 8 092 

 
Din analiza indicatorilor de mai sus se poate observa că alocările permanente (imobilizările) 

au fost finanţate în întregime pe seama surselor permanente (capitalurile proprii), iar alocările 
ciclice (activele circulante) au fost finanţate pe seama surselor temporare (datorii pe termen scurt).  
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Fondul de rulment total a crescut în anul 2014 faţă de anul 2013 datorită creşterii mai 
accentuate creanţelor (501.051 lei în 2014, faţă de 432.329 lei în 2013), faţă de scăderea valorii 
investiţiilor pe termen scurt (87.775 lei în 2014, faţă de 149.072 lei în 2013).  

Fondul de rulment propriu a crescut în anul 2014 faţă de anul 2013, situaţie datorată atât 
majorării capitalurilor proprii ale societăţii (630.979 lei în 2014 faţă de 622.887 lei în 2013,), cât şi 
diminuării activelor imobilizate (119.486 lei în 2014, faţă de 177.236 lei în 2013. Surplusul de 
resurse permanente, degajat de ciclul de finanţare al investiţiilor, poate fi rulat pentru reînnoirea 
stocurilor şi creanţelor. 

Necesarul de fond de rulment este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, în anul 
2014 înregistrează o valoare pozitivă. Dacă nevoia de fond de rulment este pozitivă, ea semnifică un 
surplus de nevoi temporare, în raport cu resursele temporale posibile de mobilizat. În acest caz, 
nevoia de fond de rulment evidenţiază un decalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi 
creanţelor, pe de-o parte, şi exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de altă parte, respectiv 
încetinirea încasarilor şi urgentarea plăţilor. Acest lucru semnifică o iesire a numerarului din 
companie iar dacă această tendinţă este constantă, firma se va confrunta cu probleme de lichiditate. 
Se poate observa, că în anul 2014, valoarea Necesarului de fond de rulment a scăzut cu 165.877 lei 
faţă de valoarea înregistrată în 2013, fapt rezultat din scăderea datoriilor pe termen scurt înregistrate 
de societate (516.524 lei în 2014, faţă de 609.287 lei în 2013), precum şi din creşterea stocurilor 
(16.108 lei în 2014, faţă de 11.716 lei în 2013) şi a creanţelor (501.051 lei în 2014, faţă de 432.329 
lei în 2013). 

Trezoreria netă relevă calitatea echilibrului general al întreprinderii atât pe termen lung cât 
şi pe termen scurt. Trezoreria netă este pozitivă, evidenţiind faptul că exerciţiul financiar s-a 
încheiat cu un surplus monetar, fiind expresia concretă a profitului net din pasivul bilanţier şi a altor 
acumulari banesti. Valoarea acestui îndicator a scăzut  în anul 2014, faţă de anul 2013 cu 55.566 lei. 

Situatia netă a întreprinderii reprezintă diferenţa dintre activele totale şi datoriile totale 
contractate. Aceasta exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra 
întreprinderii, reprezentând averea proprietarilor care trebuie să fie suficientă pentru a asigura 
independenta financiară a întreprinderii, precum si functionarea normală a acesteia. Valoarea 
acestui indicator a crescut în anul 2014, faţă de anul 2013 cu 8.092 lei, datorită faptului că nivelul 
rezervelor (483.201 lei în anul 2014, faţă de 450.600 lei în 2013) a crescut mai mult decăt a scăzut 
profitul realizat de societate în anul 2014 (40.693 lei) faţă de anul 2013 (65.202 lei). Situatia netă 
pozitivă a societăţii reflectă o gestiune economică sanatoasă, care are ca efect maximizarea valorii 
întreprinderii şi a capitalurilor proprii.  

În concluzie, societatea poate onora datoriile curente, fără a înstrăina active imobilizate şi 
fără vânzarea stocurilor. 

 

4. Riscul de rată a dobânzii la fluxul de trezorerie 
Societatea nu are contractate împrumuturi.  
 

5. Dezvoltarea previzibilă a societăţii 
Principiul continuităţii activităţiieste asigurat, aşa cum rezultă din bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2015, existenţa contractelor, precum şi faptul că este încheiat pe o perioada de 
30 de ani un contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de 
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întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar, talcioc si 
complex hotelier municipal din Municipiul Iasi 

 

6. Activitatea în domeniul cercetării şi dezvoltării 
Unitatea nu are în derulare proiecte în domeniul cercetării şi dezvoltării. 

7. Acţiuni proprii 
Societatea nu a cumpărat şi nici nu a vândut acţiuni proprii în anul 2014. 

8. Filiale  
Societatea nu are filiale. 

S.C. Ecopiaţa S.A. Iaşi are deschise 14 puncte de lucru pe raza Municipiului Iaşi, după cum 
urmează: 

- Piaţa Sudului (CUG) - situată in Mun. Iasi, Sos. Nicolina nr. 55B, jud. Iasi ; 
- Piaţa Alexandru cel Bun - situată in Mun. Iasi, Sos. Nationala, nr. 98-100, jud. Iasi ; 
- Piaţa Nicolina - situată in Mun. Iasi, B-ld. N. Iorga nr. 32B, jud. Iasi ; 
- Piaţa Independentei - situată in Mun. Iasi, B-ld. Independentei nr. 1A, jud. Iasi ; 
- Piaţa Hala Centrala - situată in Mun. Iasi, Str. A. Panu nr. 44 – 46, jud. Iasi ; 
- Piaţa Dacia - situată in Mun. Iasi, Str. Vitejilor nr. 27 , jud. Iasi ; 
- Piaţa Pacurari - situată in Mun. Iasi, Str. Toma Cozma nr. 126, jud. Iasi ; 
- Piaţa Tatarasi Sud - situată in Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu nr. 95, jud. Iasi ; 
- Piaţa Podul de Piatra - situată in Mun. Iasi, B-ld. N. Iorga nr. 1C, jud. Iasi ; 
- Bazar (Baza Hipica) - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ; 
- Talcioc (Baza Hipica) - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi; 
- Târgul de Maşini - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ; 
- Târgul de Cherestea - situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ; 
- Hotel Municipal - situat in Mun. Iasi, Str. Vasile Conta, jud. Iasi ; 

 

La nivelul SC Ecopiata SA, contabilitatea este ţinută la zi şi cu ajutorul unui program 
informatic specializat de gestiune economico-financiară, având la bază documentele justificative 
tipizate prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Balanţa de verificare conţine datele preluate din conturile sintetice, iar balanţa sintetică 
concordă cu cea analitică. 

Bilanţul contabil a fost întocmit pe baza balanţei sintetice încheiată la data de 31.12.2014 şi 
corespunde cu situaţia reală a patrimoniului unităţii. 

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor s-au 
respectat, cu bună credinţă, principiile contabile, din care enumerăm: prudenţa, permanenţa 
metodelor, continuitatea activităţii, independenţa exerciţiului şi intangibilitatea bilanţului de 
deschidere. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 
COMAN IULIU COSMIN 


