ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia Autonomă
Municipală ”RAM” Buzău în perioada 2006 – semestrul I 2015, prin prestarea
serviciilor publice de de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice în sistem centralizat către populaţie
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
129/CLM/2015, prin care se propune aprobarea cuantumului pierderilor
înregistrate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău în perioada 2006 –
semestrul I 2015 , prin prestarea serviciilor publice de de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie a Regiei Autonome Municipale
”RAM” Buzău nr. 49 din 20 august 2015 prin care se solicită adoptarea unei
hotărâri privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a
pierderilor înregistrate de R.A.M Buzău în perioada 2006- semestrul I 2015 ;
- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern ,
precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău ;
- prevederile art. 52 alin. (1) , art. 8-9 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006
privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare
cu energie termică a populaţiei aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 483/2006 cu modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 1121/2014 şi al ministrului finanţelor publice
nr.1075/2014 pentru aprobarea Schemei de Ajutor de Stat acordat în perioada
2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciu de inters economic
general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în
sistem centralizat către populaţie, cu aplicarea prevederilor art. 26 alin.(2) lit. b ,
art. 26 alin.(4) ;
- Acordul de Împrumut Subsidiar şi de Garanţie perfectat la 03.10.1997
între Ministerul Finanţelor Publice , Consiliul Local al Municipiului Buzău şi
Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 126/2012
pentru aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia Autonomă
Municipală ”RAM” Buzău în perioada 2006 – semestrul I 2012, prin prestarea

serviciilor publice de de producere, transport, distribuiţie şi furnizare a energiei
termice în sistem centralizat către populaţie;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 162/2013
privind completarea Hotărârii nr. 126/2012 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău privind aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia
Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin prestarea serviciilor publice de de
producere, transport, distribuiţie şi furnizare a energiei termice în sistem
centralizat către populaţie;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 136/2014
privind completarea Hotărârii nr. 126/2012 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău privind aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia
Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin prestarea serviciilor publice de de
producere, transport, distribuiţie şi furnizare a energiei termice în sistem
centralizat către populaţie;
- adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
60818/11.08.2015 înregistrat la Primăria mun. Buzău sub nr. 15750/13.08.2015.
În temeiul art. 36, alin. (1) şi (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art.
115, alin (1), lit. b) si art. 126 din Legea nr. 215/2001 a admistraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă pierderile înregistrate de Regia Autonomă Munici-pală
”RAM” Buzău în perioada 2006 - semestrul I 2015 , în cuantum de 67.606.168 lei,
prin prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice în sistem centralizat către populaţie, pierderi prevăzute în
anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.- Pentru susţinerea activităţii regiei şi în scopul asigurării continuităţii
furnizării serviciului de interes public de alimentare cu energie termică a populaţiei
municipiului Buzău, pierderile induse din perioada 2006 – semestrul I 2015 , din
prestarea de către Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău a serviciilor publice
de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie
în sistem centralizat vor fi acoperite, în cuantumul prevăzut la art. 1 din prezenta
hotărâre, de la bugetul local al municipiului Buzău, prin alocări de sume de la
bugetul de stat către bugetul local.
Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Compartimentului
Audit
Intern,
precum
şi
Regia
Autonomă
Municipală”RAM”Buzău vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Constantin Muşceleanu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzău, 27 august 2015
Nr. 132

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
sedinţa din data de 27 august 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un numar de 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi impotriva, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la sedinţă.

A N E X A NR. 1
la Hotărârea nr. 132 din 27 august 2015 a
Consiliului Local al Municipiului Buzau

SITUATIA
veniturilor si cheltuielilor de exploatare ale serviciului public de interes
generalproducere,transport,distributie si furnizare a energiei termice
realizate in perioada 2006-30.06.2015
Venituri din
Cheltuieli din
Anul
exploatare
exploatare
Rezultatul reportat al pierderilor din anii
precedenti
pana la data de 01.01.2006

Rezultatul din
exploatare
(21.207.141)

2006

41.222.438

53.723.185

(12.500.747)

2007

40.428.266

54.331.964

(13.903.698)

2008

48.052.254

49.774.072

(1.721.818)

2009

54.735.456

58.604.862

(3.869.406)

2010

53.914.401

53.370.719

543.682

2011

45.431.634

54.051.621

(8.619.988)

2012

41.436.848

48.479.161

(7.042.313)

2013

45.149.500

46.630.236

(1.480.736)

46.381.149

46.469.568

(88.419)

27.876.465

25.592.049

2.284.416

444.628.410

491.027.437

(67.606.168)

2014
ian-iun.
2015
Total
general

A N E X A NR. 2
la Hotărârea nr.132 din 27 august 2015 a
Consiliului Local al Municipiului Buzau

SITUATIA
pierderilor totale inregistrate pana la data de 30.06.2015 din prestarea
serviciului public de interes
general - producere,transport,distributie si furnizare a energiei termice

Anul

Rezultatul din
exploatare
(pierderi)

Rezultatul reportat
(pierderi)din anii
precedenti

2006

(12.500.747)

2007

(13.903.698)

(13.903.698)

2008

(1.721.818)

(1.721.818)

2009

(3.869.406)

(3.869.406)

2010

543.682

543.682

2011

(8.619.988)

(8.619.988)

2012

(7.042.313)

(7.042.313)

2013

(1.480.736)

(1.480.736)

(88.419)

(88.419)

2.284.416

2.284.416

2014
ianiun.2015
Total
general

(46.399.027)

(21.207.141)

Pierderi totale realizate din
prestarea serviciului public
de productie,
transport,distributie si
furnizare a
energiei termice pentru
populatie in sistem
centralizat

(21.207.141)

(33.707.888)

(67.606.168)

A N E X A NR. 3
la Hotărârea nr. 132 din 27 august 2015 a
Consiliului Local al Municipiului Buzau

SITUATIA
facilitatilor de care a beneficiat regia in perioada 2006 - 30.06.2015 si a
AJUTORULUI SOLICITAT IN ANUL 2015

- RON -

Anul

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
general

Sume primite
pentru plata
Sume
furnizorilor de
primite pt
utilitati
componenta
cf.OUG
Sume primite pt
unitara de
nr.110/2009
subventii
45 % pt.
si pentru
pt.energ.termica combustibilul
plata
furnizata
utilizat
obligatiilor
populatiei
pt.energ.
restante fata
termica
de bugetul de
furnizata
stat cf.HG
populatiei
nr.1095/2009
si HG
nr.1086/2011

17.685.000
5.600.000
11.292.500
12.515.319
13.693.955
6.280.000
28.397.997
19.020.000
13.370.000
6.213.000

0
7.814.000
8.333.000
8.301.000
7.987.000
5.198.000
0
0
0
0

134.067.771

37.633.000

2.007.000
390.000
0

0

AJUTOR
SOLICITAT
pentru
acoperirea
pierderilor
realizate din
prestarea
TOTAL
serviciului
facilitati
public de
de care a
productie,
beneficiat
transport,
RAM Buzau distributie s
furnizare a
energiei
termice
pentru
populatie in
sistem
centralizat
17.685.000
13.414.000
19.625.500
22.823.319
21.680.955
11.868.000
28.397.997
19.020.000
13.370.000
6.213.000

2.397.000 174.097.771

67.606.168

