
 

 

 

Raport de activitate 

2019 
a Întrepriderii Municipale ,,Servicii Comunal Locative Coșnița” 

 

 

 

 
 

 



DATE GENERALE: 

 

 Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal Locative Coșnița” a fost 

fondată în anul 2015 conform deciziei Nr.5/13 din 16 decembrie 2015 dar își 

începe activitatea la 01.08.2017 cu un capital social în valoare de 5400,00  (cinci 

mii patru sute) lei. 

 Fondatorul I.M. SCL Coșnița este Consiliul comunei Coșnița. 

 Scopul Întreprinderii este efectuarea activității de antreprenoriat și acordarea 

serviciilor de alimentare cu apă și epurarea a apelor reziduale populației și 

agenților economici,tarifele pentru prestarea serviciilor sunt aprobate de Consiliul 

local al com. Coșnița conform deciziei nr.6/6 din 12.07.2017. 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ:  

 

 Pe parcursul anului 2019 s-au conectat 43 de consumatori. Pentru branșarea 

și efectuarea serviciilor s-a încasat suma de 29375,00 (douăzeci și nouă mii trei 

sute șaptezeci și cinci) lei. 

 La moment sunt conectați la rețeaua de apă 2161 de gospodării, inclusiv: 

 1866  gospodării  în s. Coșnița;   

 259 gospodării  în  s. Pohrebea; 

 36 agenți economici.                       

 În decursul anului 2019 de activitate a Întreprinderii Municipale a fost livrat 

un volum de 128811 m
3 
apă, inclusiv pentru: 

 Persoane fizice: 97824  m
3
 

 Agenți economici: 30987 m
3
 

 Suma plăţilor  încasate pentru anul 2019 de activitate constituie 1004935,60 

lei (un milion patru sute mii nouă sute treizeci și cinci lei 60 bani) , inclusiv: 

 Persoane fizice: 733680,00 lei 

 Agenți economici: 232402,50 lei   

 Servicii de branșare/conectare: 29840,00 lei 

 Penalități: 9013,10 lei 

Profitul net înregistrat de întreprindere pentru anul 2019 este de 167713,25 lei.  

 



 Cheltuieli care au fost efectuate pe tot parcursul anului 2019 se clasifică 

după cum urmează: 

CATEGORIA DE CHELTUIELI 
COSTUL, 

MDL 

Asigurarea medicală 4.5%  15775,1 

Fondul social 18%  59666,00 

Remunerarea muncii 350557,80 

Foi de boală 665,19 

Energia electrică 309799,33 

Telefonie fixă 836,04 

Telefonie mobilă 860,37 

Deservirea Programei 1C 7558,00 

Comisioane bancare 5648,43 

Impozite / Taxe (locale, de piață, 12% din activitatea de 

întreprinzător; taxa pentru apă de la agenți economici) 
22686,05 

Sigilarea – desigilarea contorului trifazat  722,00 

Analiza microbiologică apei 30035,00 

Menținerea sistemului de aprovizionare cu apă 800,00 

Combustibil 6088,50 

Rechizite de birou 3000,00 

Alimentare HP (imprimantă) 1000,00 

Materiale de mică valoare 5000,00 

Servicii mecanice de montarea/demontarea/reparația pompei 19300,00 

Alte cheltuieli (scoaterea raportul, scrisoare recomandată, 

autorizare sanitar-veterinară, cheltuieli de deplasare etc.) 
5849,54 

Total 845847,35 

 Pe perioada anului 2019 s-au procurat:  

 pompă la fântâna arteziană din s. Pohrebea în sumă de 14500,00 lei; 

 control stație pentru pompă -2250,00 lei; 

 mașină de găurit,înșurubat -3881,00 lei; 

 panou electric pentru sistemul de alimentare cu apă -7600,00 lei; 

 aparat de casă în valoare de 2995,00 lei 

 clește de măsurat curentul, tester-detector de tensiune, cap de conexiune, 

robinete, vane de închidere cu disc de inox etc. în valoare de 7717,00;  

 haine speciale pentru lucrători în valoare de 3660,00 lei; 

 alte materiale (tija zincată, șaibă zincată,piuliță zincată, bulon zincat, 

flanșa sudare, țeavă, cot, mufă, teu egal, piese de branșare, robinete, 

adaptor flanșă etc.) în valoare de 13800,00 lei. 

 



 În componența Întreprinderii Municipale activează un grup de lucru format 

din 9 persoane. 

 Din  anul 2019 Întreprinderea primește  conform contractului de  comodat de 

la Primăria com. Coșnița în gestiune economică următoarele bunuri pentru ași 

începe activitatea  de prestarea serviciilor de piață populației : 

Nr. 

d/o 

Număr de 

inventariere 
Denumirea bunului Cantitate Valoare (lei) 

1 190001976 Foişor 2 148128,02 

2 190001974 Gard din panouri prefabricate 1 52590,66 

3 190001973 Mese  14 42000,0 

4 190002003 Coş de gunoi 3 2550,0 

5 190001975 
Amenajarea teritoriului 

(reţelele de apă, hazna) 
1 118899,29 

Total 364167,97 

 

 La data de 15 mai 2019 întreprinderea primește autorizația pentru 

funcționarea Pieței Angro-alimentare în s. Coşniţa. Piața are o suprafață comercială 

de 350 m2 și o capacitate de maxim 60 locuri. 

 Pe parcursul perioadei de la 15 mai 2019-30 noiembrie 2019 piața a avut 

venit în sumă de 8625,00. 

 

 

Administrator  

ÎM ,,Servicii Comunal Locative Coșnița”     S. MALAI 

 


