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În temeiul dreptului la replică, conducerea SC Horticultura SA vă roagă să publicați integral 

textul de mai jos în publicația dumneavoastră, atât în ziarul online cât și pe pagina de 

Facebook. 

 

Având în vedere informațiile vehiculate în cursul zilei de azi, 11 noiembrie 2022 în mijloacele 

de comunicare în masă, conducerea SC Horticultura SA vine cu următoarele precizări: 

 

Societatea noastră are un plan de management și administrare aprobat de consilierii locali, ca 

reprezentanți ai Adunării Generale a Acționarilor (AGA) prin care ne vom axa tot mai mult în 

toate achizițiile tehnice și de investiții pe variante ecologice. Astfel că acest anunț de achiziție 

se încadrează în această strategie, prin solicitarea de variante de automobile hibrid. 

 

Suma de 35,000 euro nu este o sumă reală alocată acestei achiziții, oferta câștigătoare va fi 

pentru automobilul care îndeplinește condițiile comunicate și care va avea cel mai bun preț. 

Așa cum este notat și în anunț, din prețul oferit se va scădea suma de 6,200 euro care este deja 

alocată prin tichet ”Rabla plus”. Acest tichet se va pierde dacă nu este folosit în condițiile legii, 

deci este important să îl folosim înainte de expirare. 

 

Procedura de achiziție este una publică, anunțată pe site, așa cum prevede legea. Informațiile 

legate de obligativitatea de folosire a SEAP sunt false, cel mai probabil provenite din 

necunoștința legislației în domeniul achizițiilor publice. 

 

Legat de sumele investite de societatea noastră în achiziții de mijloace fixe și unelte de lucru 

în anii anteriori, comparativ cu anul curent, se poate vedea atenția acordată de actuala 

conducere pentru îmbunătățirea mediului de lucru și a productivității prin alocarea în anul 

2022, până la această dată, a 448,114 lei (fără TVA), comparativ cu 91,653 lei (fără TVA) în 

anul 2021, respectiv 52,550 lei (fără TVA) în anul 2020.  

 

Precizăm faptul că mașina BMW la care se face referire a fost re-evaluată, împreună cu alte 

autoturisme (printre care și mașina Sang Yong scoasă la licitație pentru vânzare) în anul 2020, 

deși o parte din autoturismele re-evaluate atunci nu mai funcționau de 15 ani, iar pentru aceste 

autoturisme s-a plătit impozit până în acest an, când ele au fost eficientizate prin programul 

Rabla. Aceste practici au fost evidențiate la audit, respectiv la controalele Curții de Conturi și 

nu este o practică pe care actuala conducere o susține. 

 

Rămânem deschiși unui dialog onest, care are la bază cifre corecte, și vă stăm la dispoziție 

pentru eventuale informații suplimentare. 

 

Cu stimă, 

Director General 

Dan Rusu 

 

Timișoara. 11 noiembrie 2022 


