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 Raportul a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind 
societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. 
nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - modificata cu 
Legea nr.111/2016, ale Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice 
nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 
anuale individuale si situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale 
consolidate completat de Ordinul nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 

Conform reglementarilor sus mentionate, Administratorii societatii au obligatia de a 
elabora, penru fiecare exercitiu financiar incheiat, un raport care sa contina o prezentare 
concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la 
incheierea acestuia. 

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE 

CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA 
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., in forma juridica actuala s-a infiintat in 

anul 2010 – fiind inregistrata in Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/626/2010. 
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. functioneaza conform prevederilor 

Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011, privind 
guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, ca si structura este o societate 
comerciala, avand ca unic actionar Municipiul Onesti, reprezentata prin Consiliul Local 
al Municipilui Onesti, prin membrii sai, cu exceptia viceprimarului, care constituie 
Adunarea Generala a Actionarilor, constituita in conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990 – Legea societatilor comerciale republicata si a Legii nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  

In conformitate cu Actul Constitutiv al societatii, obiectul principal de activitate al 
acesteia il constituie Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811. 

Drept urmare, in conformitate cu Legea nr.51/2006, Municipiul Onesti, reprezentat 
de Consiliul Local Onesti, a incheiat cu S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 
contractul nr.16886/18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare 
a domeniului public si privat de interes local, Contractul nr.16850/18.08.2010 de delegare 
a gestiunii serviciului de salubrizare publica si Contractul nr.23353/25.11.2013 de 
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului Onesti. Totodata, s-a 
hotarat, transmiterea in administrarea si folosinta societatii a bunurilor aferente acestor 
servicii (mijloace de transport, statie de mixturi astfaltice, utilaje de mica mecanizare, 
unelte etc).  
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La data de 20 decembrie 2016, prin Hotararea Consiliului Local 
nr.169/20.12.2016, s-a aprobat atribuirea directa catre S.C. Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A. a contractului de delegare nr.224/20.12.2016, a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu apa si de canalizare, precum si exploatarea sistemelor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare necesare pentru realizarea acestora pe teritoriul 
administrativ al Municipiul Onesti, ca modalitate temporara de gestiune a serviciului 
public pana la finalizarea demersurilor de delegare a gestiunii catre un operator regional 
prin intermediul unei asociatii de dezvoltare intercomunitara.              

Activitatea societatii este impartita in urmatoarele domenii de activitate: 
Salubrizare – maturat stradal, intretinere cai de acces, deszapezire; Intretinere spatii 
verzi; Intretinere si reparatii drumuri; Transporturi si utilaje pentru constructii; Lucrari 
Tehnico-Edilitare – reparatii si intretinere mobilier urban si locuri de joaca si reparatii in 
constructii–lucrari de zidarie, zugravit, vopsitorie, igienizare, instalatii, etc.; Administrare 
adapost caini fara stapan; Administrare si intretinere cimitire; Reparatii electrice si 
intretinere iluminat public si semnalizare rutiera si domeniul preluat temporar – 
Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare. 

La data de 31.12.2016, societatea înregistrează un capital social subscris si vărsat 
în sumă 2.726.700 lei, reprezentând un număr de 27.267 de actiuni cu valoare nominală 
de 100 lei/actiune. Capitalul social al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. este 
deţinut în întregime, subscris şi vărsat de catre: Acţionarul unic al S.C. Domeniu Public şi 
Privat Oneşti S.A., care este Municipiul Oneşti reprezentat de catre Consiliul Local 
Oneşti prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, care constituie Adunarea Generală a 
Acționarilor  și care va aproba mandatul acestora.  

 
2.CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII 
Adunarea Generala a Actionarilor este cel mai inalt forum decizional al societatii, 

care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. 
 Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, format dintr-un 
numar de 5 administratori, dintre care 2 membri sunt administratori executivi si 3 membri 
sunt administratori neexecutivi. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si/ sau 
revocati exclusiv printr-o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.Data incheierii 
contractului de mandat cu Consiliul de Administratie este de 20.04.2015. Mandatul 
administratorilor este de 4 ani, respectiv pana la data de 20.04.2019 si a fost stabilita prin 
Hotararea Consiliului Local Onesti nr.49/20.04.2015. Consiliu de Administratie numit in 
conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Onesti, nr.1/02.09.2015, in 
componenta: Dl. Blidaru Valentin Iulian, Dl. Paris Ioan, Dl. Cosor George Ionut, 
Dna.Oprea Manuela Gabriela si Dna.Romedea Laura Teodora. 

Membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatari sunt imputerniciti, 
in limitele prevazute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Municipiul Onesti 
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si ale Consiliului Local  si sa administreze S.C.Domeniu Public si Privat Onesti  S.A. in 
conditii de eficienta si performanta. 

Din data de 05.05.2015 Dna.Oprea Manuela Gabriela si Dna.Romedea Laura 
Teodora renunta la mandatele de administratori si membri ai Consiliului de 
Administratie, urmand ca in perioada urmatoare sa fie numiti alti administratori. Prin 
Hotararea C.A. nr.18/12.08.2015, in baza procedurii de selectie facuta conform 
dispozitiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  
au fost desemnati noi administratori ai Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: 
Dl. Chiriac Ionut Robert si Dl. Vasiloiu Bogdan Cosmin. 
 La data de 12.08.2015 s-au incheiat contractele de mandat provizorii, intre 
societate si membrii Consiliului de Administratie ai Societatii Comerciale Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A.                        
 In conformitate cu decizia Consiliului de Administratie nr.53/24.05.2016, 
inceteaza contractul de mandat nr.26/02.09.2015, al d-lui Chiriac Robert Ionut, 
administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, prin renuntarea 
administratorului la mandatul incredintat. Prin urmare, la data de 02.06.2016, prin decizia 
Consiliului de Administratie nr.54, se propune numirea d-lui Stan Lucian, in calitatea de 
administrator neexecutiv provizoriu, pana la intrunirea si desemnarea administratorului in 
cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. 
  La data de 30.06.2016, dl.Vasiloiu Bogdan Cosmin, administrator neexecutiv in 
cadrul Consiliului de Administratie al societatii, renunta la mandatul incredintat, conform 
conditiilor din contractul de administrator, in baza deciziei Consiliului de Administratie 
nr.57/30.05.2016. In temeiul art.2, alin (2) din Hotararea Consiliului Local Onesti 
nr.51466/11.07.2016, se aproba propunerea de numire a d-nei Matei Adriana, in functia 
de administrator neexecutiv provizoriu al Consiliului de Administratie al S.C.Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A., pana la finalizarea procedurii de selectie.  

Astfel, in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr.7/22.09.2016 a S.C. Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A., ca urmare a concursului de selectie organizat in data de 
23.08.2016, s-au desemnat ca membri definitivi ai Consiliului de Administratie, cu 
respectarea prevederilor legale in domeniu, pana la data de 20.04.2019, data de finalizare 
a mandatului incredintat, dl. Stan Lucian si d-na Matei Adriana in calitate de 
administratori neexecutivi ai societatii. 

Pana la data de 31.12.2016, Consiliu de Administraţie a fost format din 5 membri, 
din care 2 membri executivi si 3 membri neexecutivi. In urma Hotararii nr.11/08.12.2016 
a Adunarii Gnerale a Actionarilor de la S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. si a 
notificarilor primite de la actionarul unic, ce viza reducerea de personal, inclusiv 
reducerea personalului de administratie si in baza masurilor de eficientizare a activitatii 
economico-financiare a societatii, propuse de catre Consiliul de Administraţie, s-a 
aprobat reducerea numarului de membri din cadrul Consiliului de Administraţie, de la 5 
la 3 membri.                          
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Prin urmare, la data de 31.12.2016, s-a revocat din functia de administrator, 
dl.Paris Ioan si inceteaza contractul de administrare nr.26378/27.05.2015. Dl.Paris Ioan, 
isi va exercita functia de director general al societatii. La aceeasi data, s-a revocat din 
functia de administrator, dl. Cosor George Ionut si inceteaza contractul de administrare 
nr.26382/27.05.2015, urmand ca ulterior acesta sa ocupe o functie in cadrul societatii, la 
Sectia de Iluminat Public si Semnalizare Rutiera. 

Avand in vedere hotararile adoptate, Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A., la data de 01.01.2017, este format din 3 membri neexecutivi. 
Prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Onesti nr.49/20.04.2015 si 
nr.96/07.07.2016 si a Hotararii nr.7/22.09.2016 a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor a  S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. – in baza procedurii de selectie 
facuta conform dispozitiilor Legii 111/2016, s-a stabilit si aprobat componenta 
Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti 
SA.: Dl. Blidaru Valentin Iulian, Dl.Stan Lucian si D-na Matei Adriana. 

Consiliu de Administraţie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., s-a 
constituit in structura actuala, cu respectarea principiilor Legii nr.111/2016, pentru 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice. 
   In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza urmatoarele comitete 
consultative: 
 Comitetul de Nominalizare si Remunerare; 

   Blidaru Valentin Iulian ( Presedinte), Membri: Stan Lucian si Matei Adriana. 
 Comitetul de Audit. 

   Blidaru Valentin Iulian ( Presedinte), Membri: Stan Lucian si Matei Adriana. 
Activitatea Consiliului de Administratie si a comitetelor consultative este 

reglementata prin Actul Constitutiv al societatii, regulamentele de organizare si 
functionare si legislatia specifica in vigoare. 

Comitetul de Nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile 
de administrator, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie 
a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda 
consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri 
privind remunererea directorilor si a altor functii de conducere. 

Comitetul de Audit indeplineste atributiile prevazute la art.47 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr.278/2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

In cursul anului 2016 Consiliul de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A. s-a intrunit in cadrul sedintelor de 16 ori, conform prevederilor statutare, 
prezenta administratorilor la sedinte fiind in conformitate cu prevederile legale, au 
analizat si discutat probleme de importanta majora pentru societate si care cad in sarcina 
acestora. Presedintele  Consiliului de Administratie a prezidat toate sedintele din anul 
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2016. Toate hotararile au fost hotarari cu obiectiv bine determinat necesitand indeplinire. 
In urma acestor sedinte s-au emis un numar de 36 de decizii, care au fost puse in practica,  
dintre cele mai importante referindu-se la: 

 Aprobarea situatiei financiare a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., 
auditate la 31.12.2015 si a situatiilor financiare semestriale la 30.06.2016; 

 Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli si a Programului de investitii 
pe anul 2016; 

 Dimensionarea activitatii de productie si alocarea de resurse in asa fel incat 
activitatea sa fie rentabila; 

 Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului Colectiv de munca; 
 Aprobarea unor modificari/completari la Actul Constitutiv al societatii; 
 Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a grilei de 

salarizare a societatii; 
 Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a 

societatii, etc.; 
Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin 

intermediul carora sunt stabilite politica si strategia societatii in domeniul economico-
financiar. In cadrul S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., activitatea financiara si 
cea de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de 
venituri si cheltuieli. 
 Membrii Consiliului de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti 
S.A., intentioneaza ca pe perioada mandatului pentru care au incheiat contracte de 
mandat, societatea sa fie tratata de catre toti partenerii ei din mediul economic si social ca 
o organizatie profesionista, competitiva si aliniata, din punct de vedere al practicilor 
manageriale, la cerintele si standardele de calitate europene. Pornind de la acest 
deziderat, ariile strategiei de activitate ale Societatii Comerciale Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A. vor fi reprezentate de lucrari de servicii de calitate pentru administrarea 
domeniului public si privat al Municipiului Onesti, astfel incat, sa fie satisfacute 
necesitatile locuitorilor orasului. 

Administrarea societatii pe perioada mandatului actualului Consiliu de 
Administraţie va viza continuarea demersurilor de modernizare şi retehnologizare a 
companiei, la nivelul întregii arii de operare, asigurarea serviciilor de înaltă calitate 
pentru consumatori şi condiţii de muncă adecvate pentru angajaţi. 

In anul 2016, conducerea executiva a fost asigurata de catre doi directori 
respectiv: directorul general  Ing. Paris Ioan si directorul general adjunct Tehn. Cosor 
George Ionut. 

 Directorii conduc activitatea zilnica a societatii si au obligatia de a asigura un 
circuit corect al informatiei corporative, fiind responsabili cu organizarea, conducerea si 
gestionarea activitatii a S.C.Domeniu Public si Privat Onesti  S.A., pe baza obiectivelor si 
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criteriilor de performanta prevazute in Planul de Administrare si in Contractele de 
mandat. 

Prin adoptarea unor masuri de restructurare si eficientizare a activitatii economico-
financiare a societatii, ca urmare a constrangerilor bugetare cu care se confrunta UAT 
Onesti, s-a modificat organigrama si statul de functii al societatii. Astfel, in vederea 
reducerii cheltuielilor cu personalul, s-a renuntat la postul de director adjunct si inceteaza 
contractul de mandat nr.16/12.08.2015 al d-lui Cosor George Ionut incepand cu data de 
31.12.2016, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.73/28.11.2017. 

Incepand cu data de 01.01.2017, conducerea executiva a S.C. Domeniu Public si 
Privat Onesti S.A. este asigurata de catre directorul general Ing.Paris Ioan, conform 
organigramei propusa de Consiliul de Administratie si aprobata de catre A.G.A. si in 
conformitate cu sarcinile si responsabilitatile prevazute in contractul de mandat de 
director general.  

Directorul General, asigură desfăşurarea intregului proces de management la 
nivelul societatii. El va îndeplini funcţia de director general, care trebuie sa dispuna de 
autoritate şi răspundere, deoarece influenţează comportamentul salariaţilor; dispune de 
cunoştinţe necesare eficientizării relaţiei cu salariaţii; suportă solicitările şi stresul 
funcţiei de conducere, etc. 
 Consiliul de Administratie a decis ca atributiile de conducere sa fie delegate 
directorului, astfel competenta de reprezentare a societatii revine directorului general.  
Consiliul de Administratie, incheie contractul de mandat cu directorul general. 
 Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre societate, reprezentata 
de presedintele Consiliului de Administratie si directorul general, care are ca obiect 
indeplinirea unor obiective si criterii de performanta, aprobate de Consiliul de 
Administratie. In contractul de mandat se prevad obligatoriu obiective cuantificate 
privind: reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei 
de afaceri, a productivitatii muncii. 
 Evaluarea activitatii directorului se face anual de catre Consiliu de Administratie si 
vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management. 

In conformitate cu prevederile din contractul de mandat, Directorul General este 
însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de 
activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv, cu 
excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor. 

În realizarea obiectului său de activitate, S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT 
ONEȘTI S.A. exercită următoarele atribuții principale: 
 administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar; 
 asigura paza si integritatea bunurilor; 
 prestează servicii de calitate; 
 stabileste si urmăreste realizarea tuturor indicatorilor de performanta; 
 pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea 
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costurilor si la creșterea calității serviciilor. 
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. si-a indreptat atentia catre elementele 

cheie ale activitatii curente prin intreprinderea unor actiuni care au asigurat cresterea 
treptata a activitatii, cum ar fi: asigurarea principalelor materii prime/materiale, 
efectuarea lucrarilor de reparatii, mentenanta, intretinere, lucrari de salubrizare, etc., 
adaptarea serviciilor la cerintele cetatenilor domeniului public cat si a clientilor, 
adoptarea unor metode performante de management care sa conduca la reducerea 
costurilor si la cresterea calitatii serviciilor. 

 
3.DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE SOCIETATII 

     Societatea are in componenta 9 sectii de productie, cu urmatoarele activitati, 
detaliate mai jos. 

3.1 ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE 
     Pentru asigurarea unor conditii civilizate de trai, autoritatea locala are obligatia de 
a asigura intretinerea si curatenia cailor publice, a incintelor si a spatiilor verzi, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 si a Legii 101/2006 – privind asigurarea  
serviciilor de salubritate. 
           Urmare a atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare  a Municipiului Onesti, societatii noastre i s-a aprobat, urmare a Ordinului 
Presedintelui ANRSC nr.308/04.07.2011, prelungirea licentelor clasa 3 pentru 
urmatoarele activitati: maturatul, stropitul si intretinerea cailor publice; curatirea si 
transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de 
polei sau inghet. 

Licentele ANRSC au ca obiect acordarea permisiunii de a presta aceste activitati in 
aria administrativ teritoriala  a municipiului Onesti si au o valabilitate de 5 ani. 
            In conformitate cu nomenclatorul retelelor stradale, lungimea totala a strazilor 
este de aproximativ 100 km, cu o suprafata totala de 710.514 mp. Functie de tipul de 
imbracaminte al soselelor, din totalul suprafetei sus mentionate se efectueaza activitati de 
maturat pe o suprafata de 226.412 mp. La aceasta se adauga 138.583 mp parcari, 146.086 
mp trotuare si 34.814 mp incinte si alei, ceea ce face ca suprafata totala pe care se 
desfasoara activitati de maturat si intretinere a curateniei sa fie de 535.895 mp. 
 Activitatea s-a desfasurat urmare a impartirii orasului in 11 sectoare de activitate 
coordonate de cate un sef de formatie cu sarcini de a intretine curatenia si de a monitoriza 
si participa la remedierea tuturor neconformitatilor aparute in sector.  

Sectia Salubritate cuprinde un numar de 124 de  angajati. 
Facand o corelatie intre suprafata de maturat si intretinut si numarul de personal 

deservent existent, in conformitate cu normativele folosite pe plan national, se constata 
un deficit de personal care, pe parcursul anului, a trebuit sa fie cotracarat printr-o mai 
buna organizare a muncii si intarirea disciplinei. 
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De aceea, ar trebui analizata si aleasa, in functie de posibilitatile financiare, una 
dintre cele doua variante care ar putea duce la cresterea gradului de curatenie al orasului: 
sporirea numarului de lucratori salubristi sau  achizitionarea unor automaturatori stradale 
compacte pentru carosabil si trotuare. 
      Tintele serviciului de salubrizare pentru perioada urmatoare sunt: 
 educarea cetatenilor in scopul mentinerii curateniei stradale, printr-un program de 

constientizare a opiniei publice ; 
 pregatirea personalului angajat prin cresterea constiintei  lucrului bine intreprins 

(prin instructaje repetate sau sanctiuni); 
 dotarea cu echipamente si utilaje necesre efectuarii salubrizarii cailor publice; 
 corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de 

management al deseurilor, dupa punerea in functiune a noului depozit ecologic. 
 
3.2.ACTIVITATEA DE INTRETINERE SPATII VERZI    

       Prin spatii verzi se inteleg parcurile, gradinile publice, zonele de agrement aferente 
localitatilor, scuarurile dintre ansamblurile de locuinte si caile rutiere, precum si spatiile 
aferente altor imobile  apartinand institutiilor si agenilor economici. 
          In municipiul Onesti este ingrijita, prin lucrari specifice horticole, o suprafata de 
112,5197 ha constituita din care: 
 spatii verzi publice cu acces nelimitat – parcuri, scuaruri   -   20,8398 ha  
 spatii verzi publice de folosinta specializata:   

- spatii verzi aferente dotarilor publice – 14,476 ha 
- sere, pepieniere - 1,2853 ha 
- baze sportive - 1,8368 ha   
- spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu – 46,2134 ha 
- plantatii realizate de-a lungul cailor de circulatie – 27,8684 ha 

       Vegetatia este constituita din : 
 plante ierboase (gazon)     
 plante lemnoase (foioase si conifere) – aproximativ 18.357 arbori  
 arbusti grupati in majoritate sub forma de garduri vii -  18.500 m 

      Sectia intretinere spatii verzi cuprinde un numar de 65 angajati. 
      Dotarea tehnico – materiala cuprinde scule si utilaje de mica mecanizare specifice ca: 
motoferastraie, motocositoare, motopompa udat flori, motoferastrau taiat gard viu, 
foarfeci toaletat copaci si gard viu, harlete, sape, greble, maturi. 

Activitatea sectiei s-a impartit in trei domenii principale:   
 intretinere si curatenie parc municipal, 
 toaletari, taieri si extrageri arbori, in paralel cu plantarea a circa 1323 puieti, 
 intretinere spatii verzi pe teritoriul municipiului (cosit, intretinere suprafete 

plantate cu flori, taiat gard viu, greblat, varuit arbori, tratamente fito-sanitare, etc.). 
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Societatea  presteaza corespunzator serviciul de intretinere spatii verzi astfel incat 
acestea sa indeplineasca functiile pentru care au fost create: 
 functia ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluarii 

fonice si a aerului, ameliorarea compozitiei chimice a solului si aerului; 
 functia de utilitate publica, prin care se vor asigura activitatile sportive, odihna, 

agrementul si jocurile de copii; 
 functia complementara, prin care se va asigura functionarea normala a comertului, 

alimentatiei publice, educatiei si invatamantului.   
   

3.3.  ACTIVITATEA DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI 
         Cresterea numarului de autovehicule a condus la necesitatea sporirii numarului 
locurilor de parcare de pe teritoriul municipiului, concomitent cu luarea unor masuri 
pentru imbunatatirea conditiilor de deplasare pentru vehicule si sporirea sigurantei 
circulatiei. 
 In anul 2016 activitatea sectiei s-a concretizat in: 
 reparatii strazi, parcari, trotuare si alei, mixturi asfaltice 6.932 mp si beton 866 mp;  
 montare 59 indicatoare rutiere noi si aprox. 80 reparatii accidentale la cele 

existente; 
 montat borduri 488,5 ml; 
 executare marcaje rutiere 9724 mp; 
 intretinere si reparatii drumuri 50.036 mp; 
 preparare 921 t mixtura asfaltica; 
 reparatii si intretinere statie de mixturi asfaltice 
 lucrari specifice anotimpului rece: deszapezire si combatere polei. 

        Sectia este compusa conform organigramei, dintr-un numar de 36 de angajati. 
Trebuie acordata o atentie deosebita activitatii de reparare a statiei de mixturi 

asfaltice si de imbunatatire a fluxului tehnologic pentru cresterea calitatii si cantitatii 
produsului finit si scaderea costului de productie si a gradului de poluare. 

Se impune alocarea de fonduri pentru asigurarea unui front mai mare de lucrari de 
reparatii drumuri avand in vedere ca detinem utilaje performante de ultima generatie 
pentru asternerea asfaltului, respectiv raspanditor de asfalt si cilindru compactor.  
      

3.4. ACTIVITATEA DE TRANSPORT 
 Urmare a HCL nr.42/2010, s-a semnat protocolul de predare-primire a bunurilor 
aferente serviciilor de administrare a domeniului public, astfel incat parcul de utilaje si 
mijloace de transport a fost  transferat in administarea si folosinta societatii. 
 Acest parc cuprinde:  

 5 tractoare U650 si 2 tractoare marca HATT cu remorci basculabile pentru 
Sectiile Salubritate, Drumuri, Tehnico- Edilitare (toaletari);  
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 incarcator frontal U650 – 1 buc. – pentru Sectia Drumuri/Statia de mixturi 
asfaltice; 

 autocisterna – 1 buc. – pentru Sectia Spatii verzi (in anotimp cald) si Sectia 
Intr. drumuri (in anotimp rece); 

 buldoexcavator multifunctional – 1buc. – pentru toate sectiile de productie; 
 miniincarcator frontal-1 buc. – pentru Sectia Intr. drumuri si Sectia 

Salubritate; 
 autospeciala ARO – 1 buc. – pentru Sectia Administrare Adapost caini fara 

stapan si ecarisaj; 
 autospeciala DACIA – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi; 
 autospeciala DACIA  DOKKER – 5 buc. – ce deservesc activitatile sectiilor 

de productie. 
 autoturism  FIAT – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi; 
 autoturism  RENAULT – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi;  
 autoturism  RENAULT – 1 buc. – pentru Sectia Transporturi autospeciala; 
  DACIA  DUSTER– 1 buc.– pentru activitati de administrare; 

Personalul salariat al Sectiei Transporturi si Reparatii Mecano-energetice, cuprinde 
31 persoane : 

Consideram ca, este necesara initiativa de innoire a parcului auto si de utilaje, ce 
trebuie continuata si in anul 2017.  
 

3.5. ACTIVITATEA TEHNICO-EDILITARE 
La nivelul Sectiei Tehnico Edilitare se desfasoara activitati referitoare la: 

Intretinere si reparatii cladiri, Intretinere mobilier urban, Toaletari arburi si arbusti, avand 
ca principal scop mentinerea in buna stare a mobilierului stradal si din parcuri si zonele 
de agrement, format din: banci noi, jardiniere noi, banci vechi, cosuri fonta, leagane, 
balansoare, schela, masa tenis, masa sah,  locuri joaca, foisoare. 
 O atentie deosebita s-a acordat spatiilor de joaca pentru copii, astfel incat sa se 
respecte cerintele de siguranta si securitate impuse de legislatia in vigoare, prin H.G. 
nr.1102/2002 si O.G.nr.21/1992. S-au facut demersurile in vederea obtinerii autorizatiilor 
de functionare pentru toate locurile de joaca de pe teritoriul municipiului si se are in 
vedere inlocuirea echipamentelor depasite fizic si moral, cu risc sporit de accidente, cu 
echipamente moderne, conforme cu prevederile legale in vigoare. 
        In plus, pentru scaderea costurilor pentru lucrari de reparatii a unor imobile 
apartinand administratiei locale, in cadrul societatii s-a constituit o echipa care sa 
efectueze lucrari de de zidarie, zugravit, vopsitorie, igienizare,  instalatii  etc. 
        Numarul de personal din cadrul Sectie este de 26. 
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     3.6.ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A ADAPOSTULUI  DE  CAINI 
FARA STAPAN 

Referitor la adapostul de caini fara stapan, problema principala este generata de 
legislatia in vigoare, existand contradictii intre prevederile HG nr.1059/23.12.2013 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 155/2001, privind programul de gestionare a 
cainilor fara stapan  si Legea nr.205/2004, modificata prin legea 9/2008, privind protectia 
animalelor, care impiedica eutanasierea cainilor, permitand asociatiilor 
nonguvernamentale de protectia animalelor, sa impiedice, inclusiv prin actionarea in 
justitie, desfasurarea normala a procesului de capturare si monitorizare a cainilor fara 
stapan. 

Serviciul din cadrul societatii cuprinde un numar de 15 salariati. 
Pentru perioada urmatoare se impune gasirea unor solutii de compromis, care sa 

rezolve simultan problemele principale ale acestei activitati: 
 Numarul tot mai mare de caini fara stapan; 
 Asigurarea necesarului zilnic de hrana si medicamente pentru animalele capturate 

in conformitate cu normativele in vigoare; 
 Fondurile tot mai mici alocate acestei activitati; 
 Totodata, se impune intarirea colaborarii cu Politia si Jandarmeria, pentru 

depistarea persoanelor din localitatile invecinate, care aduc si abandoneaza caini pe 
teritoriul municipiului. 
In anul 2016 s-au finalizat lucrarile de modernizare a adapostului de caini caini 

fara stapan, pentru ca acest adapost sa corespunda normelor impuse de legislatia in 
vigoare. 
 

3.7. ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR 
 Acesta cuprinde activitati de curatenie si intretinere a capelei si aleilor si 
gestionarea spatiilor concesionate drept locuri de veci la cimitirul RED si Borzesti, 
efectuate cu un numar de 10 salariati, din care unul este administrator. Lipsa spatiilor 
ramase libere pentru inmormantare a determinat autoritatile locale sa ia initiativa si 
pentru amenajarea unui cimitir in zona Cartier 6 Martie. 

Se impune intocmirea si punerea in aplicare a unui Regulament de organizare si 
functionare a cimitirelor din municipiul Onesti care sa reglementeze toate aspectele 
referitoare la aceasta activitate. 
 

3.8. ACTIVITATEA DE REPARATII ELECTRICE, INTRETINERE   
ILUMINAT PUBLIC SI SEMNALIZARE RUTIERA 
Urmare a HCL nr.96/25.10.2012, societatii noastre i s-a  atribuit si delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public. In consecinta, odata cu semnarea contractului 
nr.23.353/25.11.2013 de delegare a acestei gestiuni, s-au demarat procedurile si s-a 
obtinut autorizarea A.N.R.E., urmand ca ulterior sa se obtina si licenta A.N.R.S.C. pentru 
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aceasta activitate. Sectia executa activitati de intretinere, instalare si functionare a 
sistemelor de semnalizare rutiera, a indicatoarelor rutiere si a marcajelor, infiintarea, 
organizarea, exploatarea si intretinerea retelelor de iluminat public stradal, a edificiilor 
publice, a monumentelor arhitectonice si de arta, a spatiilor publice si peisagistice. 
            Personalul acestei sectii este format din 13 salariati.  
 

3.9.ACTIVITATEA DE GESTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 

Prin HCL nr.169/20.12.2016, S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. a primit 
cu caracter temporar delegarea activitatii de furnizare a serviciului de apa si canalizare in 
Municip.Onesti. Asa cum prevede HCL, S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. a 
primit tot personalul care desfasoara aceasta activitate la S.C. Apa Canal S.A. Onesti,            
(personalul acestei sectii este format din 156 salariati), operatorul privat pe perioada 
1998-2016. Imediat ce a fost primita activitatea si personalul, conducerea S.C.Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A. a intreprins toate masurile necesare furnizarii acestui 
serviciu, pana la predarea acestuia catre un operator abilitat in sensul Legii 241/2006, 
privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, deoarece prin activitatea pe care o 
desfasoara S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. furnizeaza pe baza Contractului de 
delegare a gestiunii nr.16.886/18.08.2010 mai multe servicii ceea ce face sa devina 
incompatibila cu cerintele Legii nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa si 
canalizare. Pentru respectarea dispozitiilor legale, ANRSC Bucuresti, autoritatea ce 
reglementeaza aceasta activitate, ne-a pus in vedere ca societatea noastra poate furniza 
acest serviciu doar pe o perioada de 90 de zile, ca activitate temporara. 

De la preluarea acestui sistem se stia ca acest serviciu de furnizare a apei si de 
canalizare functiona producand pierderi majore (pierderi lunare de apa de peste 75%), 
influentand negativ activitatea societatii, deoarece sistemul de apa si canalizare din 
Municipiul Onesti este invechit si nu au fost realizate investitii privind reabilitarea 
acestor sisteme. Aceasta situatie cu care se confrunta societatea nu are la baza cauze ce 
pot fi imputabile Consiliului de Administratie si nici Directorului general al societatii, ci 
sunt cauze ce tin de o situatie de forta majora, cu care s-a confruntat si se confrunta 
Municipiul Onesti. Prin urmare, atat Adunarea Generala a Actionarilor cat si Autoritatea 
Publica Tutelara trebuie sa-si asume ca toate aceste influente negative cu care se 
confrunta societatea pana la predarea acestui sistem catre un operator abilitat, nu pot fi 
imputabile Directorului General al societatii si nici Consiliului de Administratie. 
  

S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. si-a indreptat resursele catre elementele 
cheie ale activitatii curente prin intreprinderea unor actiuni care au asigurat cresterea 
treptata a activitatii, cum ar fi: asigurarea principalelor materii prime/materiale, 
efectuarea lucrarilor de reparatii, mentenanta, intretinere, lucrari de salubrizare, etc., 
adapatarea serviciilor la cerintele cetatenilor domeniului public cat si a clientilor, 
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adoptarea unor metode performante de management care sa conduca la reducerea 
costurilor si la cresterea calitatii serviciilor. 
 Consiliul de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., pe 
perioada mandatului sau si-a respectat si indeplinit obiectivele stabilite in Contractele de 
mandat si Planul de Administrare si anume: 
 respectarea indicatorilor de performanta din Contractele de mandat/administrare;  
 imbunatatirea continua a calitatii serviciilor furnizate catre cetatenii Municipiului   

Onesti si  altor clienti; 
 preocuparea privind eliminarea sau minimizarea riscurilor privind sanatatea si  

securitatea in munca a lucratorilor, 
 retehnologizarea unor activitati prin modernizari, achizitii de utilaje performante; 
 prevenirea poluarii mediului; 
 reciclarea deseurilor; 
 protejarea sanatatii lucratorilor; 
 imbunatatirea imaginii societatii prin asigurarea si mentinerea conformitatii cu 

reglementarile nationale si europene in domeniu; 
 imbunatatirea conditiilor de munca ale personalului angajat, fidelizarea acestuia; 
 realizarea unei culturi a calitatii in toate domeniile de activitate.  
 extinderea activitatilor societatii prin executarea de lucrari/prestari servicii si catre 

alti clienti; 
 
4.SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 
Administratorii S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., au avut in vedere 

masurile de eficientizare a activitatii care au cuprins in principal urmatoarele aspecte: 
4.1.Implementarea Sistemului de control intern managerial 
Sistemul de control intern/managerial reprezinta o componenta integranta a 

sistemului de management al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A, care vizeaza toate 
activitatile societatii la toate nivelurile de management, in vederea atingerii obiectivelor 
propuse intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe şi a 
politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea 
şi depistarea fraudelor si greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea 
în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de 
management. 
 S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A, a implementat sistemul de control intern 
managerial si procedurile operationale, conform OMFP 946/2005 si Ordinul 400/2015, 
pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entitatilor publice, actualizat 
si modificat prin Ordinul nr.200/2016, privind completarea si modificarea OSGG 
400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial, prin aplicarea celor 
16 standarde de control intern managerial, care definesc un set minim de reguli de 
management ce trebuie respectate în cadrul organizatiei. Procedurile operationale sunt 
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actualizate ori de cate ori prevederile legislative impun acest lucru. 
 
4.2.Implementarea Sistemului de Management al Calitatii (SMC) 
Sistemul de Management al Calitatii implementat in S.C. Domeniu Public si Privat 

Onesti S.A. este proiectat si acreditat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 pentru 
activitatile de dezvoltare, productie, preocupându-se permanent de calitatea lucrarilor şi 
serviciilor furnizate. Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit un set de obiective 
de calitate, cel mai important fiind creşterea satisfacţiei clienţilor. Este responsabilitatea 
fiecărui angajat de a-şi realiza munca conform procedurilor Sistemului de Management al 
Calităţii. Doar realizând lucrări și servicii de calitate, personalul va avea un loc de muncă 
şi S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A. va prospera, asigurand condiţii 
optime de muncă,  investiţii în tehnologii de ultimă oră şi amenajarea spaţiilor adecvate 
desfăşurării activităţii. 

In data de 20 octombrie 2016 a avut loc auditul de certificare efectuat de catre 
S.C.Integrated Quality Certfication SRL Targu Mures, prin care s-a evaluat Sistemul de 
Management al Calitatii aplicat la S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. avand ca 
referential cerintele SR EN ISO 9001:2008. Prin urmare auditorul a apreciat ca Sistemul 
de Management al Calitatii este documentat, aplicat corespunzator si este eficace drept 
pentru care a fost prelungita valabilitatea certificarii standardului ISO 9001 pana la data 
de 14.09.2018 (cu supraveghere anuala- urmatoarea supraveghere este planificata cu data 
limita de 12.11.2017). Domeniul de certificare se refera la Activitati de administrare a 
domeniului public si privat. 
  

5.POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI 
 In anul 2016 politica de mediu s-a axat pe respectarea legislatiei de mediu in 
vigoare, pe respectarea Autorizatiei de mediu, pe indeplinirea masurilor stabilite prin 
autorizatiile de mediu (Autorizatia de mediu nr.340/18.12.2013 privind activitatea de 
salubrizare a domeniului public, Autorizatia de mediu nr.195/08.07.2009 pentru 
activitatea desfasurata la punctul de lucru – Statia de mixturi asfaltice) si la controalele de 
verificare efectuate de autoritatile abilitate. In decursul anului 2016 au fost efectuate 
verificari ale modului de respectare a procedurilor privind protectia mediului de catre 
Garda Nationala de Mediu – Bacau, rezultatul verificarii fiind consemnat in Nota de 
Constatare nr.87/18.03.2016. In urma acestor actiuni de verificari efectuate de catre 
reprezentantii Garzii de Mediu, nu s-au constatat obiectiuni/neconformitati si nu s-au 
aplicat sanctiuni. 

Pe parcursul anului 2016 s-a continuat activitatea de aplicare si imbunatatire a 
procedurilor si instructiunilor specifice pentru documentarea SMM (ca Sistem de 
Management Integrat Calitate–Mediu), s-au realizat instructiuni cu personalul S.C. 
Domeniu Public si Privat Onesti S.A. privind aplicarea acestora, dar si privind 
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respectarea prevederilor legale de mediu pentru evitarea situatiilor de neconformare si a 
amenzilor. 
 

6.CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 
Activitatea de Control Financiar Preventiv s-a desfasurat si se desfasoara in 

continuare in baza Deciziei nr.266/01.10.2015.Anexele atasate acestei decizii cuprind 
toate operatiunile supuse controlului, persoanele imputernicite sa exercite aceasta 
activitate si cele care certifica documentele supuse CFP.Anexele sunt actualizate in 
permanenta in functie de modificarile carte apar in legislatie si structura de 
personal.Organizarea activitatii de CFP are la baza prevederile Ordinului 923/11.07.2014 
(republicat), pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu precum si 
Ordonanta nr.119 din 31 august 1999 (republicată), (actualizată) privind controlul intern 
şi controlul financiar preventiv. 
 

7.CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 
  Activitatea de control financiar de gestiune este organizata prin compartiment 
distinct, conform organigramei aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor a 
S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. In conformitate cu art.4 din O.U.G. nr. 
94/2011, privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la 
operatorii economici, ,,Conducatoriii operatorilor economici sunt obligati sa asigure 
organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si 
bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau a unitatilor administrative-
teritoriale aflate in administrare, in concesiune sau in inchiriere’’ si a Horararii 
nr.1151/2012 si a Normelor metodologice din 27.11.2012.  

            Activitatea de control la nivelul societatii se exercita asupra patromoniului si a 
gestiunilor proprii atat la sediu cat  si a compartimentelor aflate in administrare. 
           Controlul se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, 
valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si 
gestionare, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzandu-se un 
numar reprezentativ de repere si documente, care sa permita tragerea unor concluzii 
temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul verificat. 
           Activitatea de control s-a desfasurat in baza programului aprobat sau la solicitarea 
expresa a conducerii S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. Activitatea de control in 
cadrul Compartimentului de Control Financiar de Gestiune pe anul 2016, s-a desfasurat 
in baza programelor de activitate trimestriala.        
          Planul de control  nu s-a indeplinit  in proportie de 100 % (fata de planul propus 
pe trimestrul IV al anului  2016, nu s-a putut realiza controlul la Gestiunea  Sectiei  
Zone Verzi- E2; Gestiunea Sectiei Transporturi si Gestiunea Sectiei Lucrari Tehnico –
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Edilitare – E8), fiind justificata de H.C.L.nr.166/01 decembrie 2016, prin care se 
constituia comisia de inventariere si de preluare a sistemului public de apa si canalizare 
din Municipiul Onesti, iar printre membrii comisiei facea parte si controlorul financiar 
de gestiune al societatii, urmand sa-si desfasoare activitatea de inventariere,  incepand cu 
data Hotararii. Prin urmare, activitatile controlate pe tot parcursul exercitiului financiar 
al anului 2016 au fost: 
 Modul de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli; 
 Inventarierea anuala a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
 Controlul imobilizarilor si amortismentelor; 
 Modul de fundamentare a B.V.C. pe anul 2016; 
 Stabilirea garantiilor, constituirea, retinerea ratelor la termen si in cuantum legal 

pentru gestionari, precum si lichidarea lor, potrivit prevederilor legale; 
 Legalitatea platilor efectuate prin orice mijloace; 
 Analiza indicatorilor economico- financiari la 30.06.2016; 
 Urmarirea modului de aducere la indeplinire a Hotararilor A.G.A. si  deciziilor 

Consiliului de Administratie; 
 Controlul conturilor la terti (furnizori si clienti); 
 Verificarea gestiunilor de material, obiecte de inventar si mijloace fixe detinute cu 

orice titlu; 
 Magazia Centrala; 
 Gestiunea sectiei Intretinere si Reparatii drumuri –E3; 
 Controlul lunar inopinat la casieria societatii. 

             Compartimentul Control Financiar de Gestiune  a consemnat  constatarile facute 
in procesele verbale pe baza propriilor verificari, cu indicarea prevederilor legale 
incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a 
persoanelor vinovate, precum si masurile luate in timpul controlului. 
 

8.AUDIT INTERN  
Compartimentul de audit public intern din cadrul S.C. Domeniu Public si Privat 

Onesti S.A. s-a infiintat in baza O.G. nr.119/1999 privind auditul intern si controlul 
financiar preventiv si functioneaza in baza legii nr. 672/2002, republicata privind 
organizarea activitatii de audit intern, conform organigramei aprobate in sedinta A.G.A. 
din 02.09.2015, pentru functionarea S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 

 La S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., activitatea de audit este organizata 
ca activitate independenta, aflata in subordinea directa a conducerii institutiei, fiind 
separata de activitatea de control si in acest sens conducerea S.C. Domeniu Public si 
Privat Onesti S.A. a stabilit formele de control intern, menite sa limiteze riscurile asociate 
activitatii de audit. Auditorul intern isi declara independenta in cadrul fiecarei misiuni de 
audit, conform declaratiei de independenta. 
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Modul de realizare a misiunilor efectuate in anul 2016, a fost in conformitate cu 
Codul privind Conduita etica a auditorului intern. S-au avut in vedere aspectele de etica 
profesionala, de pastrare a unei linii de abordare a misiunilor de control, fara ca organul 
de control sa depaseasca atributiile ce ii revin. 

Compartimentul de audit intern din cadrul S.C. Domeniu Public si Privat Onesti 
S.A. cuprinde un singur post, care acopera pina in prezent aria tuturor activitatilor 
auditabile sub aspectul complexitatii si al volumului de timp alocat.  

La baza intocmirii planului anual s-a luat in considerare Planificarea anuala, 
defalcandu-se fiecare componenta a planului anual pe activitati specifice societatii. 

Planul de audit public intern pe anul 2016 respecta structura prevazuta de Normele 
Metodologice proprii privind organizarea şi funcţionarea activităţii de audit public intern 
în cadrul S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 

Planul anual de audit pentru anul 2016 a fost elaborat la data de 19.01.2016 si 
aprobat de conducerea societatii. 

Misiunile de audit planificate pentru anul 2016 au vizat in special activitati 
financiar – contabile si evaluarea sistemului de control intern managerial. Tipul de audit a 
fost de regularitate, ad-hoc, asigurare si de sistem.  

 La fiecare misiune de audit s-a luat in considerare componenta specifica, rezultata 
din specificul activitatii societatii, depistarea eventualelor riscuri specifice, evaluarea lor 
si incercarea de a diminua pe cat posibil aceste riscuri.  In anul 2016 au fost efectuate 
urmatoarele misiuni de audit de regularitate/conformitate, acestea fiind: 
 Activitatea privind sistemul de control intern managerial – Evaluarea sistemului 

de control intern managerial; 
 Perfectionarea activitatii de pregatire profesionala continua a personalului; 
 Auditul Achizitiilor publice; 
 Auditul consumurilor de carburanti auto; 
 Auditul drepturilor cuvenite personalului. 

La fiecare misiune de audit s-a luat in considerare componenta specifica, rezultata 
din specificul activitatii societatii, depistarea eventualelor riscuri specifice, evaluarea lor 
si incercarea de a diminua pe cat posibil aceste riscuri. 

Activităţile de audit au avut drept scop evaluarea proceselor prin prisma 
controlului intern existent, precum şi consilierea managementului pentru a consolida 
sistemul de management financiar şi control existent.  

Ca rezultat al misiunilor de audit efectuate au fost întocmite  5 rapoarte de audit 
intern şi note-raport, care au reflectat constatări ale situaţiei existente, cauzele şi efectele 
acestora, precum şi recomandările înaintate în scopul eficientizării proceselor auditate.  

În total, în rezultatul misiunilor de audit efectuate în anul 2016 au fost oferite 50 de 
recomandări. Recomandările sunt orientate atât spre corectarea, remedierea situaţiilor 
existente, cât şi spre prevenirea unor eventuale situaţii de risc. Rapoartele de audit intern 
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au fost prezentate directorului general şi conducatorii serviciilor auditate/ implicate în 
procesele auditate. 

La data de 31.12.2016, situația privind implementarea recomandărilor se prezintă, 
după cum urmează. Din numărul total de 50 recomandări oferite în cadrul misiunilor de 
audit efectuate în perioada de raportare au fost acceptate de către managementul 
operațional – 40, ceea ce constituie 80%. Recomandările acceptate au fost cuprinse în 
planuri de acțiuni, stabilindu-se măsuri concrete, termene și responsabili pentru 
implementare. Urmeaza ca in perioada imediat urmatoare si ultimele recomandari sa fie 
implementate.  

 
9.FACTORI DE RISC 
Conducerea societăţii urmăreşte in permanenta reducerea efectelor potenţial 

adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a societăţii prin 
definirea profilului de risc-prezentarea generala a tuturor riscurilor potenţiale care 
afecteaza societatea. Profilul de risc care prin, combinarea, clasificarea, ordonarea, 
stabilirea interdependentelor, analiza cauzelor/efectelor, a severităţii si frecventei precum 
si definirea modalităţilor de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, 
reprezintă o sursa principala de informaţii in stabilirea strategiei de afaceri a societăţii. 

Condiţiile economice, politice si sociale din Romania sau alte tari 
Performanta Societăţii poate fi afectata in mod special de modificările normelor 

legale, de reglementare si de impozitare, precum si de condiţiile financiare generale la 
nivel naţional si global.  

 schimbările in condiţiile de ordin politic, economic si social din Romania 
si/sau alte tari din Europa Centrala si de Est; 

 schimbări ale politicilor Guvernului sau modificările legilor si 
regulamentelor, sau interpretării legilor si regulamentelor; 

 schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar; 
 masurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflaţiei si a ratei dobânzii; 
 modificările procentelor sau metodelor de impozitare. 

   Prin natura activitatilor executate, societatea este expusa unor riscuri care includ, 
fara a fi limitative, riscurile prezentate mai jos: 

Riscul economic. Orice recesiune economica afecteaza, in general, in mod negativ 
valoarea unei societăţi, astfel ca, randamentul dintr-o investiţie intr-o societate productiva 
depinde in mare măsură de condiţiile economice de pe piaţa interna si internaţionala, de 
volumul comenzilor primite si de valoarea contractelor încheiate, precum si de 
modificările preturilor materiilor prime si ale produselor finite. 

Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale. Societatea trebuie sa se 
supună legilor si regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi si regulamente 
care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scădere a 
veniturilor sau ratei rentabilităţii. 
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Riscul de lichiditate este riscul ca S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. sǎ 
intâmpine dificultǎţi in indeplinirea obligaţiilor asociate datoriilor pe mǎsurǎ ce acestea 
ajung scadente. 
           In scopul evaluǎrii riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie din exploatare, din 
investiţii şi din finanţare sunt monitorizate şi analizate sǎptǎmânal, lunar, trimestrial şi 
anual in vederea stabilirii nivelului estimat al modificǎrilor nete în lichiditate 

Riscul de piaţǎ este riscul ca valoarea justǎ sau fluxurile de trezorerie viitoare ale 
unui instrument financiar sǎ fluctueze din cauza modificǎrilor preţurilor pieţei. Riscul de 
piaţa cuprinde riscul de preţ, riscul valutar şi riscul ratei dobanzii. Riscul de preţ este 
determinat de posibilitatea inregistrǎrii unei pierderi sau nerealizǎrii profiturilor estimate 
ca urmare a fluctuaţiilor preţurilor pieţei in special in cazul contractelor comerciale cu 
derulare pe parcursul unei perioade de timp mai indelungate (peste 1 an). Evitarea sau 
diminuarea riscului de preţ se realizeazǎ prin includerea in contractele comerciale a unor 
clauze de actualizare anualǎ a preţului sau prin includerea in preţul contractului a unei 
marje asiguratorii impotriva riscului de modificare a preţului materiilor prime. 
 

10.ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA A 
ADMINISTRATORILOR 

Situatia realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta de catre membrii 
Consiliului de Administratie si a indicatorilor economico-financiari. 

 Indicatorii de performanta ai activitatii curente sunt instrumentele de masura care 
permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse, precum si 
cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au fost 
programate. 

 Contractele de mandat, prevad o serie de Criterii (indicatori) de performanta 
programati, a caror indeplinire cumulata de catre administratorii societatii, prin activitatea 
de management pe care o depun, este monitorizata lunar si transmisa spre informare 
Autoritaii Tutelara, in forma anexata la contractele de mandat. 

     Din analiza modului de realizare a criteriilor de performanta pe anul 2016, anexa 
la Contractul de mandat, Planul de Administrare si respectiv Planul de Management, 
rezulta ca au fost respectate obligatiile asumate si de asemenea, indeplinite obiectivele 
propuse, intr-un  procent de realizare de 84,20%,  astfel: 
 Asigurarea stării de curăţenie a căilor publice, a trotuarelor, a parcărilor, a locurilor 

de joacă pentru copii, a locurilor de picnic; 
 Asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a infrastructurii rutiere ( străzi, 

drumuri, trotuare, alei);  
 Asigurarea condiţiilor de realizare a îndepărtării zăpezii şi preîntâmpinare a 

formării poleiului şi a gheţii; 
 Exploatarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor, lacurilor (întreţinerea culturii 

floricole, tunderea ierbii, toaletarea arborilor); 
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 Asigurarea mentenanţei în vederea întreţinerii sistemelor de semnalizare rutieră şi 
dirijarea a circulaţiei rutiere şi pietonale; 

 Asigurarea bunastarii cainilor fara stapan adapost si realizarea corespunzatoare a 
activitatii de ecarisaj; 

 Asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a activităţii de administrare a 
cimitirelor; 

 Asigurarea mentenanţei privind întreţinerea şi exploatarea reţelelor de iluminat 
public stradal; 

 Asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a spaţiilor de joacă pentru copii; 
 Asigurarea mentenanţei sistemului mobilier stadal urban; 
 Asigurarea mentenanţei staţiei preparare mixturi asfaltice, utilajelor, tractoarelor, 

autoturismelor şi echipamentelor, componente ale parcului auto si utilaje. 
Au fost indeplinite criteriile si indicatorii de performanta in raport cu volumul de 

lucrari si nivelele aprobate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat aferent anului 
2016, ceea ce prezuma faptul ca gradul global de realizare este indeplinit si confera 
oportunitatea acordarii integrale, fara penalitati a componentei variabile stabilite conform 
deciziei Consiliului de Administratie nr.103/11.04.2017. 

 
11.INVENTARIERE 

In concordanta cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu 
prevederile OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
a fost organizata si efectuata inventarierea patrimoniului S.C. Domeniu Public si Privat 
Onesti S.A., pe baza Deciziei de inventariere nr.170/30.12.2016. 

Operaţiunea de inventariere s-a desfăşurat, conform Graficului de desfasurare a 
inventarierii patrimoniului societatii, prilej cu care au fost inventariate toate elementele 
patrimoniale ale societăţii cuprinse în evidenta contabilă la acea dată, precum si a 
bunurilor primite in administrare si spre folosinta de la Primaria Onesti, în bilanţ şi în 
afara bilanţului. 

Rezultatele au fost evidenţiate în Procesul Verbal nr.540/18.01.2017, întocmit de 
către comisia centrala de inventariere. Comisia pentru inventarierea bunurilor societatii, 
constituita conform anexei nr.1, la decizia sus amintita, a procedat la inventarierea 
valorilor materiale, la locurile de depozitare.Stabilirea stocurilor faptice s-a facut conform 
OMFP 2861/09.10.2009. Bunurile apartinand altor unitati – Primaria Municipiului Onesti 
(aflate in custodie), inregistrate in balantele conturilor din afara bilantului, s-au 
inventariat si trecut in listele de inventariere separate si au fost inaintate in copie, 
proprietarului de drept. 

Pentru bunurile depreciate, inutilizabile, au fost intocmite liste de inventariere 
separate sau situatii analitice separate. 
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  Creantele au fost supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor 
debitoare si creditoare ale conturilor de creante si debitori care detin ponderea valorica in 
totalul soldurilor acestor conturi, potrivit extrasului de cont.  

Au fost inventariate valorile din casierie. Disponibilitatile aflate in conturi au fost 
inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea 
societatii la data de 31.dec.2016. 
  Pentru celelalte elemente de activ si pasiv inventariate s-a verificat realitatea 
soldurilor conturilor respective. 
 Elementele  de activ si pasiv inventariate au fost inscrise in Registrul Inventar pe 
baza listelor de inventariere, proceselor verbale de inventariere si a situatiilor analitice. 
Evaluarea elementelor de activ si pasiv s-a efectuat la valoarea de inventar a bunurilor si 
valoarea cu  care acestea sunt evidentiate in contabilitate. 

Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia centrala de inventariere in 
procesul verbal  privind  rezultatele inventarierii. 

Comisia centrala pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii detinute de catre S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., a 
constatat ca nu exista lipsuri care sa puna in pericol integritatea patrimoniului sau plusuri 
in gestiunile inventariate si prin urmare nu face propuneri in acest sens. 

Comisia de inventariere propune inceperea procedurilor legale pentru casarea 
stocurilor, pentru care s-a constatat uzura fizica si morala avansata, sau care nu 
functioneaza in parametri, conform anexei nr.1, a procesului verbal nr. 540/18.01.2017. 
Volumul stocurilor propuse pentru casare este in valoare de 70.275,83 lei materiale si 
obiecte de inventar apartinand S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 

Casarea obiectelor de inventar in valoare de 70.275,83 lei si scoaterea din evidenta 
contabila au fost supuse analizarii Consiliului de Administrare al societatii si au fost 
aprobate prin decizia nr.98/22.03.2017. 
 

12.NUMAR DE PERSONAL – EVOLUTIE, STRUCTURA 
In cadrul S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., raporturile de munca se 

desfasoara in baza Regulamentului Intern si a Contractului Colectiv de Munca incheiat 
intre Administratia Societatii si Reprezentantii Salariatilor. 

Organigrama societatii este aprobata de catre A.G.A., societatea functionand 
conform structurii organizatorice aprobate. 

Numarul de salariati cu contract de munca a fost la data de 31.12.2016 de 522 fata 
de 367 in anul 2015, inregistrandu-se astfel o crestere a numarului de personal cu 70,31% 
mai mult fata de anul precedent, situatie generata de preluarea activitatii cu caracter 
temporar – Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare, la data de 20.12.2016 
prin H.C.L. nr. 169/20.12.2016, care este format din 155 salariati (Sectia E9 – Apa 
Canal).Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform contractului colectiv de 
munca. Numarul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii 
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societatii si depinde de volumul activitatii si nivelul productivitatii muncii. Cheltuielile cu 
salariile aferente exercitiului financiar 2016 au fost de 7.636.901 lei fiind inregistrata o 
crestere fata de anul 2015 cu aprox.20,71%, datorata in primul rand cresterii salariului 
minim pe economie, cat si de suplimentarea de personal prin preluarea personalului de la 
Apa Canal, informatii prezentate detaliat in tabelul de mai jos. 
 Astfel, la data de 31.12.2015, S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. avea 
urmatoarea stuctura de personal: 
 

 
NR.PERSONAL LA 

31.12.2015 

DIN CARE: 

PERSONAL MUNCITOR PERSONAL 
ADMINISTRATIE 

PERSONAL DE 
CONDUCERE 

367 320-87,19%  44- 11,99% 3-0,82% 
 
La 31.12.2016, personalul societatii era structurat astfel: 
 

 
Nr.PERSONAL LA 

31.12.2016 

DIN CARE: 

PERSONAL MUNCITOR PERSONAL 
ADMINISTRATIE 

PERSONAL DE 
CONDUCERE 

522  464- 88,89%  55 -10,54%        3-0,57 % 
 

Numarul efectiv de personal la 31.12.2016 a fost de 522 de persoane si este 
reprezentat grafic mai jos: 

 

 
 

          Numarul mediu de personal la 31.12.2016 este de 345. 

88.89%

10.54%

0.57%

personal muncitor

personal administratie

conducere
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13.ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE  
Situatia patrimoniului la data de 31.12.2016, se prezinta astfel: 

                                            - lei- 
ELEMENTE BILANTIERE 31.12.2015 31.12.2016 Crestere/ 

diminuare 
% 

1 2 3 4 5 
A. ACTIVE BILANTIERE 4.290.761 6.352.840 2.062.079 148,06 

ACTIVE IMOBILIZATE     874.787 1.344.747 469.960  153,72 
- Imobilizari necorporale      21.446 15.245 -6.201   -71,08 

- Imobilizari corporale     853.341 1.329.502 476.161  155,80    
- Imobilizari financiare 0 0 0 0 

     
ACTIVE CIRCULANTE 3.403.981 4.981.014 1.578.691 146,38 

- Stocuri    435.629 187.759 -247.870  43,10 
- Creante 2.122.923 1.248.614 -874.309 58,82   
- Investitii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 
- Casa si conturi la banci     845.429 3.544.641 2.699.212 419,27 

     
CHELTUIELI IN AVANS       11.993 27.079 15.086 225,79 
     

B. PASIVE BILANTIERE 4.290.761 6.352.840 2.062.079 148,06 
DATORII – TERMEN DE PLATA SUB 
1 AN 

   1.139.016 1.072.412 -66.604 94,15 

- Datorii comerciale     224.356 171.664 -52.692 76,51 
- Alte datorii    914.660 900.748 -13.912 98,48 

DATORII – TERMEN DE PLATA 
PESTE 1 AN 

172.188 172.820 632 100,37 

     
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 
CHELTUIELI 

0 0 0 0 

     
VENITURI IN AVANS 0 0 0 0 
     
CAPITALURI PROPRII 2.979.557 5.107.608 2.128.051 171,42 

- Capital social subscris si varsat 1.000.000 2.726.700 1.726.700 272,67 
- Capital subscris nevarsat 0 0 0 0 
- Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 
- Rezerve legale   113.640 137.099 23.459 120,64 
- Rezerve surplus din rezerve din 

reevaluare 
0 0 0 0 

- Alte rezerve   515.840 515.841 1 100 
- Rezultatul exercitiului   871.677 1.358.785 487.108 155,88 
- Profitul net  509.375 392.642 -116.733 77,08 
- Repartizarea profitului  30.975 23.459 -7.516 75,74 
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A. ACTIVELE SOCIETATII 
 ACTIVE IMOBILIZATE:Analizand situatia elementelor de bilant comparativ 

cu anul 2015, se constata urmatoarele: 
 Valoarea imobilizarilor necorporale s-au diminuat cu suma de 6.201 lei in 2016 

fata de anul precedent (2015),  iar imobilizarile corporale au inregistrat la finele 
anului 2016 o crestere cu 476.161 lei mai mult  fata de anul precedent. Valoarea 
imobilizarilor necorporale si corporale este influentata de valoarea achizitiei 
acestora pe parcursul anului cat si de valoarea amortizarii in an. 

 ACTIVE CIRCULANTE : 
 Stocuri 

Situatia stocurilor existente la data de 31.12.2016, comparativ cu situatia la 
sfarsitul anului precedent, se prezinta astfel: 
  

Stocuri 31.12.2015 31.12.2016 Crestere/ 
diminuare 

      % 

Materii prime si 
materiale consumabile 

435.612 187.759  -247.853 43,10 

Productia in curs de 
executie 

0 0 0 0 

Avansuri pentru 
cumparari stocuri 

17 0 17 0 

TOTAL STOCURI 435.629 187.759 -247.870                43,10 
   

La data de 31.12.2016, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor 
de inventar, ambalajele aflate in stoc la S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. au o 
valoare de 187.759 lei. Comparativ cu anul 2015, volumul stocurilor a inregistrat o 
diminuare la sfarsitul anului 2016 cu 247.870 lei mai putin fata de anul precedent, ca 
urmare a eliminarii stocurilor fara miscare. 

 Creante 
 La data de 31.12.2016, comparativ cu finele anului precedent, creantele societatii 
se prezinta astfel: 

Creante 31.12.2015 31.12.2016 Crestere/ 
diminuare 

% 

Creante comerciale 1.990.686 1.168.383 -822.303 58,69 
Sume de incasat de la 
entitati afiliate 

0 0 0 0 

Sume de incasat de la 
entitati asociate 

0 0 0 0 

Alte creante 132.237 80.231 -52.006  60,67 
TOTAL CREANTE 2.122.923 1.248.614 -874.309 58,82   
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 Volumul creanţelor a inregistrat o scădere cu 874.309 lei, acest lucru se datorează 
în primul rând finalizării lucrarilor efectuate si a prestarilor de servicii executate catre 
beneficiari si încasării la timp contravalorii facturilor emise către parteneri/clienti. 

 La data de 31.12.2016 sunt inregistrate cheltuieli in avans in valoare de 27.079 
lei, reprezentand asigurarile CASCO si RCA la autoturismele din dotare (servicii 
prestate de terti). 

  
B.PASIVELE SOCIETATII 
 DATORII: 

In ceea ce priveşte raportul creanţe/datorii, acesta a cunoscut următoarea evoluţie: 
 

ANUL CREANTE DATORII CREANTE/DATORII 
31.12.2015 2.122.923 1.311.204 1,62 
31.12.2016 1.248.614 1.245.232 0,99 

Se constată scaderea valorii acestui raport comparativ cu începutul anului, ca 
urmare a scăderii atat a creanţelor, cat si a datoriilor (mai pronunţat a creantelor). 

 
DATORII SOLD LA 

31.12.2015 
SOLD LA 
31.12.2016 

CRESTERE 
(DIMINUARE) 

% 

Imprumuturi, credite 172.188              172.820 632 100,37  
Furnizori   224.356 171.664 -52.692 76,51  
Datorii fata de bugetul de stat   557.269 463.825 -85.492 84,66  
Datorii fata de personal si 
asimilate 

  357.391 436.923 71.580 120,03 

TOTAL DATORII 1.311.204 1.245.232 -65.972 94,97 
 

a) Datoriile cu termen de plata de pana la 1 an. 
La data de 31.12.2016, datoriile cu termen de plata de pana la 1 an in valoare totala 
de  1.072.412 lei, sunt alcatuite din: 
› Datorii comerciale – catre furnizori,  in valoare de 171.664 lei. 
› Datorii fata de personal in valoare de 436.923 lei; 
› Datorii fata de bugete si fonduri speciale (scadente pe 25 ianuarie 2017), in 
valoare de  463.825 lei; 

b)  Datoriile cu termen de plata de peste 1 an. 
La data de 31.12.2016, datoriile cu termen de plata de peste 1 an in valoare totala 
de 172.820 lei, sunt alcatuite din: 

 ›Contract leasing financiar nr.67508/20.06.2012 si nr.67509/20.06.2012 pentru 
utilaje: Hamm Cilindru Vibrocompactor si Repartizor mixturi asfaltice pe senile, 
valoare ramasa de plata la 31.12.2016 este de: 172.820 lei. 

c) Datoriile catre furnizori se insumeaza la valoarea de 171.664 lei. 
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In ceea ce priveşte datoriile, acestea au scăzut în anul 2016 cu 23,49%, lucru 
influenţat în mare parte de faptul ca, in cursul exercitiul financiar 2016, S.C. Domeniu 
Public si Privat Onesti S.A. si-a achitat obligatiile de plata inregistrate fata de principalii 
furnizori de utilitati, principalii furnizori de materii prime si materiale si catre principalii 
parteneri comerciali. 

 
 CAPITALURI 

CAPITALURI PROPRII: 
Capitalul social al societatii este în valoare totală de 2.726.700 lei, împărţit în 

27.267 de acţiuni nominative cu o valoare nominală de 100 lei / acţiune. Capitalul social 
al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti  S.A. este deţinut în întregime, subscris şi vărsat 
de catre: 

- Acţionarul unic al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., care este 
Municipiul Oneşti reprezentat de catre Consiliul Local Oneşti prin membrii săi, cu 
excepția viceprimarului, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor  și care va 
aproba mandatul acestora.  

Evolutia capitalurilor proprii in perioada 2010 – 2016, se prezinta astfel: 
     -lei-  

Anul Valoare Capitalul 
propriu 

2010    520.000 
2011    520.000 
2012 1.000.000 
2013 1.000.000 
2014 1.000.000 
2015 1.000.000 
2016 2.726.700 
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Grafic privind  Dinamica CAPITALURILOR PROPRII  la S.C. DOMENIU PUBLIC 
SI PRIVAT ONESTI S.A. 

 

  
  

 
Tabel cuprinzand soldul de la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2016, privind 

capitalurile proprii ale societatii: 
      -lei- 

 SOLD LA 
31.12.2015 

SOLD LA 
31.12.2016 

CRESTERE 
(DIMINUARE) 

% 

Capital social 1.000.000 2.726.700 1.726.700 272,67 
Rezerve legale    113.640 137.099 23.459  120,64 
Alte rezerve    515.840 515.841 1 100,00 
Rezultatul reportat    871.677 1.358.785 487.108 155,88 
Rezultatul exercitiului    509.375 392.642 -116.733   77,08 
Repartizarea profitului 30.975 23.459 -7.516 75,74 
CAPITALURI 2.979.557 5.107.608 2.129.709 171,48 

 
Capitalul social subscris si varsat a inregistrat modificari pe parcursul exercitiului 

financiar 2016. 
 La data de 31.12.2016, societatea înregistrează un capital social subscris si vărsat 

în sumă 2.726.700 lei, reprezentând un număr de 27.267 de actiuni cu valoare nominală 
de 100 lei/actiune. Fata  de anul precedent, capitalul social a crescut in 2016, cu 
1.726.700 lei mai mult (172,67%). Capitalul social al S.C.Domeniu Public si Privat 
Onesti  S.A. este deţinut în întregime, subscris şi vărsat de catre: Acţionarul unic al S.C. 
Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., care este Municipiul Oneşti reprezentat de catre 
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Consiliul Local Oneşti prin membrii săi, cu excepția viceprimarului, care constituie 
Adunarea Generală a Acționarilor  și care va aproba mandatul acestora.  

Cresterea rezervelor este motivata de cresterea profitului inregistrat de societate la 
sfarsitul exercitiului financiar si cuprinde repartizările anilor anteriori din profitul brut 
conform reglementărilor legale.  

Capitalurile proprii ale societatii, care reprezinta si de fapt si valoarea activului net 
contabil, inregistreaza, atat la inceputul anului cat si la sfarsitul perioadei, valori pozitive. 
Cresterea capitalurilor proprii este influentata si de rezultatul exercitiului financiar al 
anului 2015, in valoare de 509.375 lei. 

Raportat la perioada precedenta, rezultatul exercitiului financiar al anului 2016 
este cu 22,92 % mai mic; aceasta scadere este datorata in principal de cheltuielile de 
natura salariala (106.000 lei) aferenta  personalului Sectiei E9 – Apa Canal (personalul ce 
administreaza sistemul public de apa si de canalizare in Municipiul Onesti), preluat prin 
HCL nr.109/20.dec.2016, in aceleasi conditii contractuale, cheltuieli suporatate din 
profitul societatii, deoarece societatea nu a avut alocare bugetara pentru a suporta aceste 
cheltuieli.  
 

14. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 
Contul de profit si pierdere, in forma sintetica, la 31.12.2016, comparativ cu aceeasi 
perioada din exercitiul financiar precedent, se prezinta astfel: 
     
                   - lei- 

INDICATORI AN 2015 AN 2016 CRESTERE 
(DIMINUARE) 

% 

Venituri din exploatare 
 

9.706.787 11.714.634 2.007.847   120,68 

Cheltuieli din exploatare 
 

9.091.671 11.228.130 2.136.459 123,50 

1.REZULTATUL DIN 
EXPLOATARE 

   615.116 486.504 -128.612    79,09 

Venituri financiare 
 

      27.699 7.747 -19.952     27,97 

Cheltuieli financiare 
 

      39.276 25.078 -14.198    63,85   

2.REZULTATUL 
FINANCIAR 
 

     -11.577 -17.331 -5.754    149,70 

3.REZULTATUL 
CURENT (1+2) 

    603.539 469.173 -134.366     77,74 

Venituri extraordinare 
 

0 0 0 0 

Cheltuieli extraordinare 
 

0 0 0 0 
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4.REZULTATUL BRUT 
AL EXERCITIULUI 

     603.539 469.173 -134.366 77,74 

Impozit pe profit 
 

        94.164 76.531 -17.633 81,27 

5.REZULTATUL NET AL 
EXERCITIULUI 

     509.375 392.642 -116.733 77,08 

 
 

14.1.Activitatea de exploatare 
Evolutia veniturilor din exploatare in perioada 2010 – 2016, se prezinta astfel: 
          -mln- 

Anul Venituri din 
exploatare 

2010 1,66 
2011 5,18 
2012 6,76 
2013 8,79 
2014 9,47 
2015 9,71 
2016 11,71 

 
 

Grafic privind  Dinamica VENITURILOR DINE EXPLOATARE la S.C. DOMENIU 
PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A. 
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Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, structura veniturilor din 
exploatare la sfarsitul anului 2016, se prezinta astfel: 

 
INDICATORI SOLD LA 

31.12.2015 
SOLD LA 
31.12.2016 

CRESTERE 
(DIMINUARE) 

% 

Cifra de afaceri, din care: 9.582.658 11.710.526 2.127.868 122.21 
- Venituri din 

productia vanduta 
9.582.658 11.710.526 2.127.868 122.21 

Alte venituri din 
exploatare 

   124.129 4.108 -120.021 3,31 

VENITURI DIN 
EXPLOATARE – 
TOTAL 

9.706.787 11.714.634 2.007.847 120,68 

 
Cea mai mare parte din venituri provine din vanzarea/realizarea productiei. 
Comparativ cu anul 2015, in 2016, cifra de afaceri neta este in suma de 11.710.526 

lei, inregistrand o crestere cu 22,21% fata de anul precedent, veniturile din exploatare au 
crescut cu 2.007.847 lei, crestere motivata de contractarea unor lucrari de prestari de 
servicii de valoare mai mare. 

Aceste venituri au acoperit cheltuielile curente cu salariile, utilitatile, materialele 
consumabile si prestatiile executate de terti.      

Cifra de afaceri a societatii a evaluat progresiv in perioada anilor 2015-2016 de la 
valoarea de 1.664.493 lei in anul 2015 la valoarea de 11.710.526 lei in anul 2016 si este 
realizata in exclusivitate pe baza executarii de lucrari si prestarii de servicii de 
specializare. Aceste servicii privesc asigurarea intretinerii si curateniei cailor publice, 
intretinere si reparatii drumuri, a incintelor si a spatiilor verzi, in conformitate cu 
prevederile coroborate ale Legii nr.51/2006 a serviciilor de utilitati publice si ale Legii 
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor. 

Evolutia CIFREI DE AFACERI in perioada 2010 – 2016, se prezinta astfel: 
                                  -mln-  
 

 

 

 

 

Anul CIFRA DE AFACERI 
2010 1,66 
2011 5,18 
2012 6,76 
2013 8,79 
2014 9,46 
2015 9,58 
2016 11,71 
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Grafic privind  Dinamica CIFREI DE AFACERI la S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT 
ONESTI S.A. 

 
 
Evolutia cheltuielilor pentru exploatare in perioada 2010 – 2016, se prezinta 
astfel: 

                                  -mln-  
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Grafic privind  Dinamica CHELTUIELILOR DIN EXPLOATARE la S.C. DOMENIU 
PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A. 

 
    

Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, structura cheltuielior pentru 
exploatare la sfarsitul anului 2016, se prezinta astfel: 

 
INDICATORI SOLD LA 

31.12.2015 
SOLD LA 
31.12.2016 

CRESTERE 
(DIMINUARE) 

% 

-Cheltuieli privind materiile 
prime si materialele  
consumabile 

1.262.756 1.566.631 303.875 124,06 

-Alte cheltuieli materiale 207.221 274.174 66.953 132,31 
-Cheltuieli cu energia si apa         942 867 -75 92,04 
-Cheltuieli cu personalul 6.323.954 7.636.901 1.312.947 120,76 
-Ajustarea valorii activelor 
imobilizate (amortizare) 

   267.784 383.516 115.732 143,22 

- Ajustarea valorii activelor 
circulante (provizioane) 

0 0 0 0 

-Cheltuieli privind 
prestatiile externe 

946.335 958.732 12.397 101,31 

-Cheltuieli cu alte impozite, 
taxe , varsaminte 

  66.762 373.549 306.787 559,52 

-Alte cheltuieli   15.917 33.760 17.843 212,10 
CHELTUIELI PENTRU 
EXPLOATARE – 
TOTAL 

     9.091.671 11.228.130 2.136.459 123,50 
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Cheltuielile din exploatare au crescut fata de anul 2015 cu 2.136.459 lei, intr-un 
procent mai mare decat al veniturilor, fapt care a condus la scaderea profitului brut in 
anul 2016 cu 134.366 lei mai putin decat in anul 2015. 

Rezultatul inregistrat din activitatea de exploatare, in anul 2016, s-a concretizat 
intr-un profit brut in valoare de 469.173 lei. Rezultatul inregistrat se datoreaza 
veniturilor obtinute din vanzarea/ prestarea productiei. Fata de anul 2015, profitul a 
inregistrat o scadere, independenta de Consiliu de Administratie si de Directorul 
General al societatii, datorata cheltuielilor de natura salariala pe care societatea le-a 
suportat pentru activitatea preluata temporar (activitatea sistemului de apa si canalizare),  
conform HCL 169/20.12.2016. 

Propunem aprobarea repartizarii profitului net in suma de 392.642 lei, conform 
prevederilor O.G.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, 
companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe 
urmatoarele destinatii: 

 Rezerva legala – 23.459 lei; 
 Fond de participare la profitul net al societatii al administratorilor 39.264 

lei; 
 Rezultatul reportat – 369.183 lei. 
 

INDICATORI SOLD LA 
31.12.2015 

SOLD LA 
31.12.2016 

CRESTERE 
(DIMINUARE) 

% 

Venituri din exploatare 9.706.787 11.714.634 2.007.847 120,68 
Venituri financiare      27.699 7.747 -19.952   27,97 
Venituri totale 9.734.486 11.722.381 1.987.895 120,42 
Cheltuieli de exploatare 9.091.671 11.228.130 2.136.459 123,49 
Cheltuieli financiare      39.276 25.078 -14.198  63,85 
Cheltuieli totale 9.130.947 11.253.208 2.122.261 123,24 
REZULTATUL BRUT     603.539 469.173 -134.366 77,74 

  
   14.2.Activitatea financiara 

Comparativ cu exercitiul financiar precedent, activitatea financiara se prezinta 
astfel: 

Indicatori 31.12.2015 31.12.2016 CRESTERE 
(DIMINUARE 

% 

Venituri financiare       27.699 7.747 -19.952     27,97 
Cheltuieli financiare       39.276 25.078 -14.198    63,85   
REZULTATUL 
FINANCIAR 

     -11.577 -17.331 5.754    149,70   

 
Rezultatul financiar al exercitiului 2016 s-a concretizat in inregistrarea unei 

pierderi in valoare de 17.331 lei. Acest rezultat s-a datorat urmatoarei cauze: 
 Cheltuieli privind dobanzile aferente contractelor de leasing. 



35 
 

15.SITUATIA LITIGIILOR 
Situatia litigiilor in care S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. este reclamanta si 
parata (la 31.12.2016) se prezinta astfel: 

Nr. 
Crt 

Denumirea 
părții în litigiu 

Natura  
litigiului 

Valoarea 
litigiului 

(lei) 

Nr.dosar și 
instanța de 

judecată 

Estimare 
finalizare 

litigiu 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 
RECLAMANTI 

1. Andrieș 
Cristinel 

civil – 
pretenții 
(despăgubire 

3.210,00 5577/110/2014 
Judecătoria 
Onești 

01.09.2017 Dosar soluționat  de 
instanța de fond în 
favoarea reclamantului.  S-
a apelat sentința dată de 
instanța de fond. 

2. Bobîrnac 
Viorica 

civil – 
pretenții 
(despăgubire 

560,00 7222/270/2014 
Tribunalul 
Bacău 

09.05.2016 
 

Soluția primei instanțe a 
fost dispusă și de către 
instanța de apel. Pretențiile 
invocate de reclamantă 
(cval.parbriz) au rămas în 
sarcina DPP – 09.08.2016  

3. Varga Emil Civil – 
revendicare 
imobiliară 
grănțuire 

0 3116/270/2014 28.11.2016 Instanța de fond și cea 
instațta de apel a dispus că 
societatea noastră nu are 
calitate procesuală. 

4. 1. Costin Dan  
2. Pavel Doru 

civil – 
acțiune în 
răspundere 
delictuală  
 

- 1984/270/2015 
Judecătoria 
Onești 

01.06.2017 Nu se poate face o 
apreciere valorică a 
litigiului întrucat urmează 
a se constata dacă 
reclamanții au fost lipsțti 
de dreptul de folosință a 
terenurilor aflate in 
vecinătatea imobilului din 
B-dul Republicii nr.43, 
reclamanții solicitând un 
schimb de terenuri. 

5. Mihalcea 
Cristinel 
Mihalcea Mirela 

civil – 
acțiune în 
răspundere 
delictuală 

10.000,00 6796/270/2015 
Judecătoria 
Onești 

01.09.2017 Pe rolul instanței de fond, 
se efectuează expertiză 
tehnică auto. 

PARAT 
6. S.C. INSTAL 

DESIGN SRL 
Bacău 

Cerere cu 
valoare 
redusă 

2.637,13 8218/180/2016 
Tribunalul 
Bacău 

01.05.2017 Dosar soluționat  de 
instanța de fond în 
favoarea reclamntei DPP. 
Societatea pârâtă a apelat 
sentința dată de instanța de 
fond. 
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16.INVESTITII 
 
Investitiile din activitatea curenta cuprind o serie ampla de actiuni finantate din 

resurse proprii pentru cresterea calitatii si mentinerea activitatilor in coordonatele unei 
mentenante optime. Din lista acestor actiuni si obiective investitionale propuse pentru 
anul 2017 mentionam urmatoarele obiective: 

                                - lei- 
Nr. 
crt. 

DENUMIRE OBIECT DE INVESTITII VALOARE TOTALA 

 TOTAL GENERAL din care: 1.259.257 
1. Autoutilitara 6+1 locuri cu bena fixa 113.242 
2. Autoutilitara pentru maturat si stropit carosabilul 543.564 
3. Remorca pentru transportul cainilor   22.648 
4. Buldoexcavator cu anexe 339.728 
5. Sistem tocator crengi uscate 113.243 
6. Scule,unelte, dispozitive electrice 126.832 

  
 Lucrari de investitii  finalizate la sfarsitul anului 2016: 

Prin programul de investitii propus pentru anul 2016, S.C. Domeniul Public si 
Privat Onesti S.A. vizeaza continuarea obiectivelor de investitii in derulare din programul 
pe anul 2015 si investitii noi propuse. 

O componenta importanta a programului de investitii pe anul 2016 o constituie cea 
referitoare la lucrarea de Modernizare a Adapostului de caini fara stapan in valoare 
de 199.307 lei. 

Precizam faptul ca lucrarile de reamenajare a Sectiei Gestionarea cainilor fara 
stapan au inceput inca din luna decembrie 2015 si s-au continuat si anul 2016 pana la 
remedierea totala a acesteia. 

Alte obiective si actiuni investitionale efectuate in anul 2016 sunt:  
 achizitionarea de scule, unelte, dispozitive electrice in valoare de 67.976 lei; 
 achizitionarea de module container pentru cabinet veterinar la adapostul de caini 

fara stapan, in valoare de 99.654 lei. 
 

17.CONCLUZII 
Pe baza celor prezentate, confirmam ca: 
 Societatea si-a indeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de 

performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor si din Planul 
de Administrare si Planul de management; 

 S-a respectat cu strictete disciplina financiara, principiile contabilitatii; 
 S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. si-a achitat in totalitate obligatiile 

fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului; 
 S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A. si-a achitat in totalitate obligatiile catre 

furnizorii de utilitati, partenerii comerciali; 
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 Raportarile contabile intocmite la 31.12.2016, au fost  auditate de catre firma de 
audit statutar S.C. Proexpert S.R.L. Bacau. 
 

18. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
In acest context, propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea bilantului 

contabil la 31.12.2016, a contului de profit si pierdere aferent exercitiului financiar 2016 
si a anexelor (Note explicative, situatia modificarii capitalurilor, fluxul de trezorerie), 
repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016, anexa la raport si 
descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016. 
 
 

 
CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT   

ONESTI S.A. 
         
 

EC.BLIDARU VALENTIN IULIAN – Presedinte C.A. 
 
 

ING.PARIS IOAN -  Administrator executiv C.A. si Director General 
 
 

ING.STAN LUCIAN – Administrator neexecutiv C.A. 
 
 

CONS.JUR.MATEI ADRIANA – Administrator neexecutiv C.A. 
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