
                                                        BRASOV, Str.Iuliu Maniu nr. 43, cod postal 500091 
 

                                                               Email : contact@ligacitadina; Web : www.ligacitadina.ro 

          LIGA CITADINA                          Telefon / fax : 0268/543498; 0268/543559; Mobil : 0735.221.085 

      A SERVICIILOR PUBLICE                  RO47BRDE080SV05847120800 BRD Brasov- Cod fiscal 7335429                   
  SI COMUNALE DIN ROMANIA              
  

 

 

Nr. ieşire  14 /27.03.2019 

Cãtre : Ministerul Finantelor Publice  

In atenţia : Domnului Ministru Eugen Orlando TEODOROVICI   

Referitor la : OUG 114/2018   

 

Domnule Ministru, 

 

Liga Citadina a Serviciilor Publice si Comunale din România (www.ligacitadina.ro ) a fost 

înfiinţata în  1993 si este o asociaţie patronală şi profesională, cu personalitate juridică. 

Scopul acestui patronat este de a contribui la creşterea eficienţei şi calităţii în serviciile 

comunitare de utilitati publice.  

Liga Citadina apără interesele profesionale şi patronale ale unităţilor afiliate, din domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, în relaţiile cu administraţia publică centrală şi 

locală, alte organizatii centrale, sindicate si patronate, precum şi cu beneficiarii serviciilor. 

La ultima intalnire a Consiliului Director al Ligii Citadina, au fost purtate discutii in legatura 

cu prevederile art. 35 si art.36 din Ordonanta de Urgenta 114/2018 privind instituirea unor 

masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si 

completarea unor acte normative si prorogarea  unor termene. 

Este vorba, daca aceste articole sunt aplicabile sau nu intreprinderilor publice (societati 

comerciale la care statul sau o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar, 

sau la care detine controlul) prestatoare de servicii definite de Legea 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilitati publice. 

Si anume: alimentare cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea 

si evacuarea apelor pluviale, alimentare cu energie termica in sistem centralizat, 

salubrizarea localitatilor, iluminat priblic, transportul public de calatori. 

Avand in vedere ca in aceasta perioada se elaboreaza bugetele pentru anul 2019, este 

necesar sa clarificam daca art.35 si art.36 sunt aplicabile sau nu acestei categorii de 

intreprinderi publice.  

In opinia noastra, aceaste societati comerciale nu sunt sub incidenta art.35 si art.36 din 

OUG 114/2018, ele functioneaza aplicand  Legea 31/1990 privind societatile comerciale, 

Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinerilor publice, 
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Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu respectarea contractelor colective de munca negociate 

la nivel de unitate.  

Salariatii acestor societati comerciale nu fac parte din categoria personalului din sectorul 

bugetar, incadrat in functie de executie sau de conducere si nu este salarizat in 

conformitate cu Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice. 

Va rugam, Domnule Ministru sa ne transmiteti opinia Ministerului Finantelor Publice in 

legatura cu cele prezentate de noi privind aplicabilitatea art.35 si art.36 din OUG 114/2018 la 

aceasta categorie de societati comerciale. 

 

  

Cu deosebita stimã, 

 

Preşedinte Liga Citadina 

Dr.Ing. Ion Sorici  
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