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Nr. 36 din 07.04.2021 
 
 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în 

Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru  aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 
 
 
           Văzând: 
 - Adresa nr. 54 din 29.03.2021 transmisă de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu 
nr.10404 din 29.03.2021 prin care solicită mandatarea reprezentanților Consiliului local 
Ariceștii Rahtivani pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
S.C.Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.; 

- Nota de fundamentare întocmită de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Ariceștii Rahtivani S.R.L. ; 

- Decizia C.A.. al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani 
S.R.Lnr. 17 din 26.03.2021; 

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11142  din 07.04.2021, întocmit de primarul 
comunei; 
           În conformitate cu: 
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 13 din 03.03.2021 privind 
desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților 
și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii 
Rahtivani ”S.R.L. 

- Hotărârea A.G.A. a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.  
nr. 1 din 12.03.2021 privind modificarea Actului constitutiv al societății; 
 - prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicată, cu modificarile si 
completările ulterioare; 
 - prevederile  art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt 
actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
           - prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările si 
completarile ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societățile Comerciale cu modificările și 
completările ulterioare; 

   
 



        - prevederile  art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) din O.U.G.și ale art. 196 alin. 1 lit a nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 

  Art. 1 Se acordă mandat special domnului Stoica Nicolaie-Daniel si domnului 
Ungureanu Dorinel, în calitate de reprezentanți ai Comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea 
Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani” 
S.R.L.  pentru aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C. “Serviciul 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L, conform anexelor nr. 1 – 5 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează  domnii 
Stoica Nicolaie-Daniel și Ungureanu Dorinel. 

Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi 
asigurată de Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
  

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 
 
 
 

    AVIZAT: 
                                                                           SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 

                                                               Violeta-Neluța PETCU 
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NR. 11141 din 07.04.2021 

 
 
 
 
 
 

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E 
la  proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei 

Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru  aprobarea  bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă  
Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 

 
 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,  bugetul de venituri 
și cheltuieli al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă  Ariceștii Rahtivani SRL  pe anul 2021 
este necesar să fie aprobat prin Hotărâre a Consiliului local. 

Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. 

Prin Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.13/2021 au fost desemnați  
reprezentanții  comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L . 

Pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către A.G.A. a S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL este necesară mandatarea reprezentanților Consiliului 
local în A.G.A. 

Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre  privind 
mandatarea reprezentanților Consiliului local Ariceștii Rahtivani  în Adunarea Generală a  Asociaților  la 
S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru aprobarea  Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani 
S.R.L. 
 
 

PRIMAR  
 Gheorghe ORBU 
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SERVICIUL BUGET FINANȚE ȘI INVESTIȚII 
NR.11179 din 07.04.2021 

 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei 

Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Serviciul Public de Alimentare 
cu Apa Aricestii Rahtivani SRL pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2021 al SC Serviciului Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL 
 

 
În conformitate cu  prevederile: 

 
- OUG nr.26/2013 , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ; 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr.31/1990 privind Societatile Comerciale  
- Legii nr.82/1991 , Legea contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
Prin  adresa  nr. 54 din 29.03.2021,  Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 

Rahtivani S.R.L., înregistrata la Primaria comunei Aricestii Rahtivani sub nr.10404 din 29.03.2021 , 
având ca obiect mandatarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei Aricestii Rahtivani in 
Adunarea Generala a Asociatilor  pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 
2021, SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL , depune urmatoarele 
documente : 

1.Decizia nr. 17 din 26.03.2021 a Consiliului de Administratie prin care se avizeaza Proiectul  
Bugetului de  venituri si cheltuieli al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani 
SRL ; 

2. Proiectul de Buget venituri si cheltuieli al SC Serviciul Public de Alimentare cu Apa 
Aricestii Rahtivani SRL; 

3.Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL; 

Potrivit art. 129 alin.  (2) lit. d) și  alin. (7) lit. n)  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind 
gestionarea serviciilor de interes local. 

Prin Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.13/2021 au fost desemnați  
reprezentanții  comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L . 

 

    



 
Conform art. 17 alin. (2) lit. o) din Actul Constitutiv modificat al S.C. Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL, Adunarea Generală aprobă cu mandat special din 
partea Autorității Publice Tutelare  bugetul anual de venituri şi cheltuieli în conformitate cu legislația 
specifică. 

Conform Bugetului de  venituri si cheltuieli al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
Aricestii Rahtivani S.R.L.  pe anul 2021  ,veniturile totale estimate sunt in sumă de 1.088.000 lei , 
iar cheltuielile totale sunt in suma totala de 1.053.000 lei , rezultand un profit brut de 35.000 lei. 

Veniturile prevazute în buget pe anul 2021 in suma de 1.088.000 lei sunt mai mari decat 
anul precedent cu un procent de 15,11% si sunt formate din venituri din exploatare si venituri 
financiare . 

Cheltuielile prevazute in Bugetul de  venituri si cheltuieli sunt structurate pe cheltuieli de 
exploatare  în sumă de 1.053.000 lei si cuprind cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite 
si taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli de exploatare, dupa cum 
urmeaza : 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii -442.400 lei 
- cheltuieli cu impozite si taxe si varsaminte assimilate-15.600 lei 
- cheltuieli cu personalul- 503.000 lei 
- alte cheltuieli de exploatare-92.000 lei 
Rezultatul brut care contine profitul brut propus a se realiza de către societate va fi in suma 

de 35.000 lei -profit din exploatare  si impozit profit in suma de 5.600 lei , iar repartizarea profitului 
se va realiza pe destinatiile prevazute de OG.64/2001. 

Referitor la ”Activitatea de investitii ”, valoarea investițiilor propuse a se realiza în anul 2021 
este de 81.000 lei , fara TVA , respectiv suma de 96400 lei cu TVA , avand ca surse de finantare 
colectarea cotei de dezvoltare 3% din preț/mc apă,  majorarea de capital social și surse proprii, 
propunandu-se a se realiza urmatoarele investitii :  

- Execuție branșamente apă 
- Reparație capitală electro pompa submersibila 5,5 kw 
- Generator current electric 5,5,kw, benzină 
- Achiziție aparat măsură clor residual liber 
- Achiziție laptop 
- Achiziție motor submersibil 4 kw 
- Implementare system încasare facturi (paypoint) 
- Achiziție licențe 

Asa cum se precizeaza în Nota de fundamentare prezentata de catre SC Serviciul Public de 
Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani SRL  ,,  proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind modul de organizare si exercitare al controlului financiar de 
gestiune “.  

Analizand fondul proiectului de hotarare si documentatia anexata am constatat ca s-au 
respectat prevederile legale sus mentionate si propunem Consiliului Local adoptarea unei Hotarari 
in acest sens. 
 
 
 

INSPECTOR, 
Camelia- Maria ZEGHERU 

 
 

 


