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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2019 

până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
a anului 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 

 
 
       Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunită în şedinţa 
ordinară: 
      Având în vedere: 
      - solicitarea Regiei Autonome Municipale ’’RAM’’ Buzău nr. 
9.201/05.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 
377/CLM/05.12.2018; 
       -  expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 377/CLM/05.12.2018, prin care se propune aprobarea cheltuielilor 
totale lunare în anul 2019 până la aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli al anului 2019 al Regiei Autonome Municipale ’’RAM’’ Buzău; 
 - raportul nr. 37.117/07.12.2018 al Serviciului Buget, Evidență, Venituri 
și Cheltuieli; 
      - raportul Regiei Autonome Municipale ’’RAM’’ Buzău nr. 
9.132/03.12.2018; 
      - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
      - Hotărârea Consiliului de Administraţie RAM Buzău nr. 43/05.12.2018; 
      - prevederile art. 8, alin. (2) ale Ordonanţei nr. 26 din 21 august 2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată de 
Legea 47/2014;   
         În temeiul art. 36, alin. (2), lit. A) şi alin.(3), lit.C), art.45, alin.(1) şi 
art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 
                                                  

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
        Art.1.- Se aprobă efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu 
Ianuarie 2019, în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor realizate în anul 2018 
până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome 
Municipale RAM Buzău pe anul 2019. 



Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, Serviciul Buget Finanţe, precum şi Regia Autonomă 
Municipală "RAM " Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
 
 
                                   PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 
                               consilier Bogdan – Florin Hudițoiu 
 
 
 
 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
     Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 17 decembrie 2018  
Nr. 298 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 17 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (1) 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. 



 

                 ROMÂNIA 
          JUDEȚUL  BUZĂU 
        MUNICIPIUL BUZĂU 
                - PRIMAR - 
     Nr. 377/CLM/05.12.2018 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare  
în anul 2019 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

a anului 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 
 

 
      
       Regia Autonomă Municipală RAM Buzău propune, spre dezbatere și 
aprobare, efectuarea cheltuielilor totale lunare în limita a 1/6 din totalul 
cheltuielilor  realizate în 2018, faţă de 1/12 prevăzută de Ordonanța 26/2013 
începând cu luna ianuarie 2019 până la aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2019 datorită specificităţii activităţii regiei, în care lunile de 
iarnă sunt lunile în care se distribuie cea mai mare cantitate de agent termic, 
pentru a asigura confortul termic clienților, ceea ce implică cheltuieli mai mari 
față de celelalte luni din an. 

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

 
         

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Nr. 9132/03.12.2018 

                                                                 RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare  
în anul 2019 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

a anului 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău 
 

În conformitate cu: 
- Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 

regii autonome și societăţi comerciale cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 8, alin. (2) - operatorii economici care, datorită 
specificităţii activităţii şi/sau volumului activităţii desfăşurate într-o anumită 
perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 
din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 
precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în 
subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află - a Ordonanței nr. 
26 din 21 august 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 de Legea 47/2014;  

- Hotărârea Consilului de Administraţie RAM Buzău nr. 43/05.12.2018. 
         Regia Autonomă Municipală RAM Buzău propune spre dezbatere și 
aprobare, efectuarea cheltuielilor totale lunare în limita a 1/6 din totalul 
cheltuielilor  realizate în 2018, faţă de 1/12 prevăzută de Ordonanța 26/2013 
începând cu luna ianuarie 2019 până la aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2019. Procentul de 1/6 a rezultat din luarea în calcul a  
specificităţii activităţii regiei, în care lunile de iarnă sunt lunile în care se 
distribuie cea mai mare cantitate de agent termic, pentru a asigura confortul 
termic clienților, ceea ce implică cheltuieli mai mari față de celelalte luni din 
an.  
   Faţă de cele prezentate mai sus vă rugăm să avizaţi efectuarea 
cheltuielilor totale lunare în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor realizate în anul 
2018 începând cu luna Ianuarie 2019 până la aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale RAM 
Buzău. 
 

            Director General, Director Economic, 
            Aurel Gubandru                                        Beatrice Dimciu 


