
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

                                              - CONSILIUL LOCAL - 
  
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat                                 

pe anul 2018 al Societăţii Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L.Buzău    
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală  extraordinară a asociatului unic 
al Societăţii Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău;  
        Având în vedere: 

- solicitarea Societății Comerciale Urbis - Serv S.R.L. Buzău nr.7962/2018 
înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 290/CLM/24.09.2018; 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.290/CLM/24.09.2018, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Urbis – Serv"  S.R.L. 
Buzău; 
 - nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe 
anul 2018 a conducerii executive a Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. 
Buzău nr. 7961/19.09.2018; 

- Hotărârea nr. 41 din 20 septembrie 2018 a consiliului de administraţie; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) şi art. 10, alin. (2), lit. a - f din 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – 
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanţelor publice 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 
precum şi anexelor de fundamentare al acestuia; 

 - prevederile art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale " 
Urbis – Serv " S.R.L. Buzău. 

In 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, precum şi art. 191, alin. (1) 
şi art. 196

1
, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare,                                    
 

 
 
 



 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

       Art.1.-  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al 
Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul 
Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi având cod unic de înregistrare RO 
7158440, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, 
finanţată din venituri proprii şi parţial din bugetul local, buget rectificat prevăzut 
în anexele nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la 
partea de venituri totale suma de 26.328.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale 
suma de 24.609.250 lei, cu un profit brut în sumă de 1.718.750 lei, impozit pe 
profit în sumă de 297.720 lei şi un profit net de  1.421.030 lei, profit net care va 
fi repartizat pentru asigurarea surselor de finanţare, acordarea dividendelor 
cuvenite asociatului unic, rezervele legale si participarea salariatilor la profit. 
   Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de 
venituri şi cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu 
poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administraţie al 
societăţii comerciale.  

In cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri sau 
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Urbis- Serv" 
S.R.L. Buzău poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a 
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. 

 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice  
precum şi Societatea Comercială "Urbis – Serv " S.R.L. Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
     

PREṢEDINTELE  ṢEDINṬEI, 
consilier Ionuț  - Sorin Apostu 

                                                                         
 
                                                                             CONTRASEMNEAZẲ:                                                                                           
                                                                                  SECRETARUL 
                                                                             MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                     Eduard Pistol 
 
Buzău, 28 septembrie 2018                                       
Nr. 218 
              
           
                                      

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

  
 



            
 
           ROMANIA 
         JUDETUL  BUZAU 
       MUNICIPIUL BUZAU 
             - PRIMAR - 
         Nr. 290/CLM/24.09.2018 
 
 
                                     EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  bugetului de  
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii  

Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău 
 
  Societatea Comercială " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău are ca asociat unic 
municipiul Buzău, în calitatea acestuia de persoană juridică, care îşi exercită 
drepturile şi obligaţiile prin Consiliul Local al Municipiului Buzău. 
 Conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c) din Legea nr.  
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliile locale exercită, în condiţiile legii, în numele 
unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţile comerciale, iar potrivit art. 15, lit. a) din Actul 
Constitutiv al societăţii comerciale, bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă 
sau se rectifică de adunarea generală, atribuţie care se exercită de către 
Consiliul Local al Municipiului Buzău. 
 In cazul Societăţii Comerciale " Urbis – Serv " S.R.L. Buzău din bugetul 
local se finanţează parţial cheltuielile pentru gratuităţile şi/sau reducerile 
redevenţelor în cazul concesionării locurilor de veci, gratuităţi prevăzute de 
legislaţia în vigoare sau reduceri aprobate prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a cimitirilor publice, regulament aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului Buzău.   
 Prin Hotărârea nr. 41 din 21 septembrie 2018, consiliul de administraţie al 
societăţii comerciale propune Consiliului Local al Municipiului Buzău  rectifi-
carea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, buget aprobat prin 
Hotărârea nr. 87/2018 a asociatului unic. 

 Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 a fost 
întocmit conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului nr. 
3145/2017 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare 
a acestuia.  

In bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al anului în curs se prevede la  
partea de venituri totale suma de 26.328.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale 
suma de 24.609.000 lei, cu un profit brut în sumă de 1.718.750 lei, impozit pe 
profit în sumă de 297.720 lei şi un profit net de  1.421.030 lei, profit net care va 
fi repartizat pentru asigurarea surselor de finanţare, acordarea dividendelor 
cuvenite asociatului unic, rezervele legale şi participarea salariatilor la profit. 



  
 

Având în vedere cele expuse mai sus s-a redactat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.                   

 
                                      P R I M A R, 

Constantin Toma 
 
 
 
 


