ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCALHOTARARE
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2015 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.
23/CLM/2015, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău;
- nota de prezentare a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2015 al Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău, Hotărârea nr. 17 din 18
februarie 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 2015 nr. 186/2014;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile 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;
- 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 viceprim-ministrului, ministrului
finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de
fundamentare a acestuia;
- 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.
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a-14),
art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederile art.111, alin. (2), lit. e), coroborat cu art. 113,
lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei
Autonome Municipale " RAM " Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău
sub nr. J10/1.003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828, regie aflată
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi finanţată parţial din
bugetul local, buget prevăzut în anexele nr. 1 – 8 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 48.004.500 lei, iar

la partea de cheltuieli totale suma de 47.920.600 lei, cu un profit net de 83.900
lei destinat acoperirii pierderilor din anii precedenţi.
Obiectivele propuse şi indicatorii de performanţă fac parte integrantă din
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome Municipale
"RAM" Buzău şi vor fi avuţi în vedere la acordarea remuneraţiei stabilită prin
contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie în conformitate
cu Hotărârea nr. 48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi în
contractul de mandat a directorului general.
Art.2.- Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul aprobat
reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea
Consiliului de Administraţie al regiei.
In cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri sau
nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă Municipală " RAM " Buzău
poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art.3.- Regia Autonomă Municipală "R.A.M" Buzău răspunde de modul de
formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de
venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Serviciului Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului Audit Public
Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală " RAM" Buzău vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Alexandru Dunel
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa
din data de 26 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi
pentru, -abţineri şi 10 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22
consilieri prezenţi la şedinţă.

