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Raport de specialitate la 
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Doamnelor si domnilor consilieri, 

 Avand in vedere prevederile urmatoarelor acte normative: 

- Art.36, alin.(4) din Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Art.3,alin.(2)  si art.49, alin(7)  din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Cu adresa nr.5460/25.05.2017 a fost inaintat un Memoriu Justificativ de catre 

SC Domeniul Public si Privat Onesti SA.   

Bugetul  de venituri si cheltuieli al Sc Domeniul Public si Privat Onesti SA 

cuprinde doua centre de profit: 

- Centrul 1 de profit se refera la activitatea de intretinere a domeniului public 

si privat al Municipiului Onesti; 

- Centrul 2 de profit se refera la activitatea de alimentare cu apa a populatiei 

in sistem centralizat din Municipiul Onesti. 

Consiliul Local Onesti a aprobat pentru anul 2017 un buget de 10,8 mil lei, 

conform art.7 din Legea nr.273/2006. 

Facem precizarea ca Municipiul Onesti va acorda sumele necesare pentru 

functionarea in conditii de normalitate a SC Domeniul Public si Privat Onesti SA . 



Veniturile pentru finantarea centrului de profit 2 se obtin din sumele incasate de 

la populatie pentru prestarile de servicii. 

De la bugetul local nu se vor acorda sume pentru sustinerea acestui centru de 

profit. 

Costurile pentru funtionarea centrului de profit 2 se recupereaza prin serviciile 

prestate. 

Avand in vedere situatia din Municipiul Onesti de pe platforma municipiului, 

veniturile bugetului local au scazut de la an la an. 

Prin adresa nr.60/24.05.2017, Consiliul de Administratie precizeaza ca 

veniturile societatii sunt mai mici decat cheltuielile. 

Asa cum am mai precizat, veniturile pentru centrul de profit 2 se recupereaza 

de la populatie prin prestarile de servicii efectuate. 

Conform legii, veniturile trebuie sa fie egale cu cheltuielile sau mai mari cu 

cota de profit. 

In sustinerea celor mentionate anterior art.37, al.4 din Legea 241/2006- Legea 

serviciului de alimentare cu apa si canalizare prevede:,, In cazul gestiunii 

delegate,pentru mentinerea echilibrului contractual,orice subventie acordata 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare va putea fi aprobata numai daca 

determina o reducere a tarifului si/sau o crestere a calitatii serviciului, 

corespunzatoare subventiei acordate”. 

       Fata de cele mentionate, rog sa analizati si sa decideti in consecinta. 

 

 
      SEF SERVICIU, 
       Ec.Doina Ghiba 
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