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H O T A R A R E 
pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 
ale Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău 

                   
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţionarului unic al 
Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău;   
        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub 
nr. 58/CLM/2015, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 
2014 ale Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău; 
 - raportul administratorului Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. 
Buzău privind activitatea economico - financiară pe anul 2014, raportul comisiei 
de cenzori, Hotărârea nr. 7 din 02 aprilie 2015 a consiliului de administraţie,  
precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico - financiare a 
Consiliului Local al Municipiu-lui Buzău; 

- prevederile art. 28, alin. (1) şi urm. din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - 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. 65/2015 al ministrului finanţelor pu-blice privind 
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale opera-torilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; 

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repar-tizarea 
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome,  
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
  - prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanţelor publice privind 
aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul 
repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind 



repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 13, lit. f) din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale " 
Trans - Bus " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 60/1998 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 37/2001. 

In 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 şi completările ulterioare, precum şi art.111, alin. (2), lit. a) şi d) 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,   

 
 

      H O T A R A S T E : 
    
 

        Art.1.- Se aprobă situaţiile financiare (bilanţul contabil pres-curtat, contul 
de profit şi pierdere, datele informative, situaţia activelor imobilizate, situaţia 
amortizării activelor imobilizate, situaţia ajustă-rilor pentru depreciere şi notele 
explicative) pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale " Trans- Bus " S.A. Buzău, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/0370/1998, 
având cod unic de iden-tificare 10622337, având la partea de venituri totale 
suma de 13.304.437 lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 13.303.106 lei, 
cu un profit brut de 1.331 lei şi impozit pe profit de 37.338 lei, cu o pierdere netă 
a exerciţiului financiar în sumă de  36.007 lei, pierdere care se va acoperi din 
profitul anilor următori. 
   Situaţiile financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale "Trans - Bus" 
S.A. Buzău sunt prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2014 a administratorilor 
Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău.  
 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,  
precum şi Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A. Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Daniel Lambru 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 30 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1)   din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi 
pentru, 7 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 


