ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL HOTARARE
pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017
ale Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
-solicitarea
Regiei
Autonome
Municipale
“RAM” Buzău
nr.
3050/03.05.2018 înregistrată la Primăria Buzău sub nr.149/CLM/2018;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr.149/CLM/07.05.2018, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe
anul 2017 ale Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău;
-propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în exercițiul financiar al
anului 2017 nr. 3072/03.05.2018 a Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;
- declarația nr. 3079/03.05.2018 în conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea Contabilității nr. 82/1991;
-nota explicativă nr.3073/03.05.2018 a Regiei Autonome Municipale
“RAM” Buzău, asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017
conform OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene;
- raportul administratorului Regiei Autonome Municipale " RAM " -Buzău
privind activitatea economico-financiară desfăşurată în anul 2017 nr.
3074/03.05.2018;
-raportul auditorului independent Societatea Comercială " BDO Audit"
S.R.L. Bucureşti nr. 3071/03.05.2018;
- Hotărârea nr. 16 din 03 mai 2018 a Consiliului de Administraţie al
Regiei Autonome Municipale “RAM Buzău”;
-avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico– financiare a
Consiliului Local al Municipiului 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. 470/2018 al ministrului finanţelor publice privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;

- prevederile 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 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. 17, lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău aprobat prin Hotărârea nr.
96/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
In temeiul art. 36, alin.(1) , 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,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul de profit şi
pierdere, datele informative, situaţia activelor imobilizate, situaţia amortizării
activelor imobilizate, situaţia ajustărilor pentru depreciere, situaţia modificărilor
capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor nete de trezorerie, propunerea de
acoperire a pierderilor, notele explicative si raportul administratorului) pe anul
2017 ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, aflată sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Buzău şi înregistrată sub nr. J10/1003/1994 la
Oficiul Registrului Comerţului Buzău, având cod unic de înregistrare 6303828,
situaţii financiare prevăzute în formularele numerotate de la F10 la F40 ,
precum și în anexele nr. 1 - 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Potrivit situaţiilor financiare prevăzute la alin. 1 din prezentul articol în
anul 2017 regia a realizat venituri totale în sumă de 39.750.307 lei, cheltuieli
totale în sumă de 43.146.058 lei, cu o pierdere in valoare de 3.395.751 lei ,
pierdere ce va fi acoperită din profitul repartizat cu această destinaţie , in
ordinea inregistrării acestor pierderi , iar diferenţa se acoperă din rezerve si din
capitalul social, potrivit prevederilor legale .
Art.2.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2017 a administratorilor
Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier George - Aurelian Vlad

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2018
Nr.129

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău [n şedinţa
din data de 18 mai 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, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22
consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR –
Nr. 149/CLM/07.05.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare
pe anul 2017 ale Regiei Autonome Municipale " RAM " Buzău
Conform art. 28, alin. (1) şi urm. din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 1.802/2014
al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare şi
cele ale Ordinului nr. 470/2018 al ministrului finanţelor publice privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Regia Autonomă Municipală
"RAM" Buzău a depus pentru aprobare de către Consiliului Local al Municipiului
Buzău, sub a cărei autoritate se află, situaţiile financiare aferente exerciţiului
anului 2017.
Situaţiile financiare sunt compuse din:
- bilanţul contabil;
- contul de profit şi pierdere;
- datele informative;
- situaţia activelor imobilizate, situaţia amortizării activelor imobilizate şi
situaţia ajustărilor pentru depreciere;
- situaţia modificărilor capitalului propriu;
- situaţia fluxurilor nete de trezorerie;
- notele explicative ale situaţiilor financiare;
- raportul administratorului
- propunere de acoperire a pierderilor inregistrate in anii anteriori
Situaţiile financiare pe anul 2017 au fost auditate de auditorul independent
Societatea Comercială " BDO Audit " S.R.L. Bucureşti şi au fost aprobate prin
Hotărârea nr. 16 din 03 mai 2018 a Consiliului de Administraţie al regiei.
Din analiza situaţiilor financiare prezentate a rezultat faptul că în anul
2017 Regia Autonomă Municipală " RAM " Buzău a realizat venituri totale în
sumă de 39.750.307 lei şi cheltuieli totale în sumă de 43.146.058 lei, cu o
pierdere in valoare de 3.395.751 lei , pierdere ce va fi acoperită din profitul
repartizat cu această destinaţie , in ordinea inregistrării acestor pierderi , iar

diferenţa se acoperă din rezerve si din capitalul social, potrivit prevederilor
legale .

-2Faţă de cele de mai sus înaintez spre dezbatere proiectul de
hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei
Autonome Municipale " RAM " Buzău.

P R I M A R,
Constantin Toma

