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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli  
pe anul 2014 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău    

  
 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
6/CLM/2015, prin care se propune aprobarea bugetului rectificat de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;  
 - solicitarea conducerii executive a Regiei Autonome Municipale "RAM" 
Buzău, Hotărârea nr. 7 din 21 ianuarie 2015 a consiliului de administraţie, 
auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru 
patrimoniu şi activităţi  economico - financiare  a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013; 
 - prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013; 

- prevederile Ordinului nr. 2.032/2013 al ministrului finanţelor publice 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli 
întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia, modificate şi completate prin Legea nr. 94 din 01 iulie 
2014; 

- prevederile art. 17, lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 
56/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a) 
şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      
                                              

      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1.- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome 
Municipale "RAM" Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. 
J10/1.003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828, se rectifică 
conform anexelor nr. 1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 
având la partea de venituri totale suma de 44.801,00 mii  lei şi la partea de 
cheltuieli totale suma de 45.982,77 mii lei, cu o pierdere de 1.181,77 mii lei, 



din care 1.140,77 mii lei din activitatea de exploatare şi 41,00 mii lei din 
activitatea financiară, pierdere care se va acoperi din profitul anilor următori.  
 Obiectivele şi indicatorii de performanţă aprobaţi  prin Hotărârea nr. 
19/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, rămân neschimbate 
(neschimbaţi). 
 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului de Audit 
Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM " Buzău vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Dunel 
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Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi - 
abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie. 


