ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința
ordinara şi în același timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
Având în vedere:
- expunerea de motive primarului municipiului Buzău, înregistrată la nr.
205/CLM/16.05.2019, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- raportul nr. 59.692/16.05.2019 al Direcției Finanțe Publice Locale;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- raport - nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2019 a conducerii executive a Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Hotărârea nr. 11 din 10 mai 2019 a consiliului de administraţie al Societății
Comerciale “Urbis Serv” S.R.L. Buzău;
- prevederile art. 1, alin. (2), lit. d) şi e) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 privind modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in
plata;
- prevederile art. 14, alin. (1), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii
Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. a), şi alin. (3), lit. c), respectiv art.
45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.
191, alin. (1) şi art. 196¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.– Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub
nr. J10/247/1995 şi având cod unic de înregistrare RO 7158440, al cărei asociat
unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanțată din venituri proprii şi parțial
din bugetul local, buget prevăzut în anexe, având la partea de venituri totale suma
de 30.280.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 29.720.000 lei, cu un
profit brut în sumă de 560.000 lei şi un profit net în suma de 480.000 lei.
Art.2.– Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de
venituri şi cheltuieli prevăzut la art.1 reprezintă limita maxima şi nu poate fi depășit
decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului
Buzău, la propunerea consiliului de administrație al societăţii comerciale.
În cazul în care în execuția bugetara se înregistrează depășiri sau nerealizări
ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
încadrarea în indicatorii de eficienta aprobați.
Art.3.– Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. 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 Direcției Finanțe Publice
Locale, precum şi Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 30 mai 2019
Nr. 138

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
ședința din data de 30 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată şi actualizată, cu un
număr de 13 voturi pentru, 2 abțineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23
de consilieri în funcție şi 21 consilieri prezenți la ședință.
Domnul consilier Dunel Alexandru nu votează.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 205/CLM/16.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2019 al
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, are ca asociat unic
municipiul Buzău, în calitatea acestuia de persoană juridică, care îşi exercită
drepturile şi obligațiile prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.
Conform prevederilor art. 36, alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.c) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliile locale exercită, în condițiile legii, în numele
unităţii administrative-teritoriale, toate drepturile şi obligațiile corespunzătoare
participațiilor deținute la societățile comerciale, iar potrivit art. 14, alin.(1), lit.e)
din Actul Constitutiv actualizat al societăţii comerciale, aprobat prin Hotărârea
nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, bugetul de venituri şi
cheltuieli se aprobă de adunarea generala, atribuție care se exercită de către
Consiliul Local al Municipiului Buzau.
În cazul Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău din bugetul
local se finanțează parțial cheltuielile pentru gratuitățile şi/sau reducerile
redevențelor în cazul concesionării locurilor de veci, gratuităţi prevăzute de
legislația în vigoare sau reduceri aprobate prin Regulamentul de organizare şi
funcționare a cimitirelor publice, regulament aprobat de Consiliul Local al
Municipiului Buzău.
Prin Hotărârea nr. 11 din 10 mai 2019, consiliul de administrație al
societăţii comerciale propune Consiliului Local al Municipiului Buzău
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit
conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară, precum şi prevederile Ordinului nr.
3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia.
Pentru exercițiul bugetar al anului în curs în buget se prevede la partea
de venituri totale suma de 30.280.000 lei, iar la partea de cheltuieli totale
suma de 29.720.000 lei ,cu un profit brut în sumă de 560.000 lei şi un profit
net în sumă de 480.000 lei.
În programul de investiții, dotări şi sursele financiare s-au prevăzut
pentru anul 2019 o suma totala de 1.855.000 lei, suma provenind din surse
de finanțare proprii.

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE LOCALE
NR. 59.692/16.05.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2019 al
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Conform prevederilor art.1 alin (2), lit (c) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea
Comercială Urbis-Serv SRL Buzău se finanţează integral din venituri proprii .
Societatea Comercială Urbis Serv SRL Buzău, aflată sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2019, buget avizat de către Consiliul de Administraţie al
societăţii.
Potrivit raportului - notei de fundamentare pentru aprobarea BVC pe anul
2019, societatea are prevăzut:
Nr crt
Element
Suma -lei
1
Venituri totale din care:
30.280.000
Venituri din exploatare
30.180.000
Venituri financiare
100.000
2
Cheltuieli totale din care:
29.720.000
Cheltuieli din exploatare
29.720.000
Cheltuieli financiare
0
3
Profit brut
560.000
4
Impozit profit
80.000
5
Profit net
480.000
Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întrepriderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, la bugetul de venituri şi cheltuieli, societatea a anexat indicatorii
economico-financiari.
Având în vedere cele de mai sus, vă supun spre analiză actul normativ
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Societăţii
Comerciale Urbis-Serv SRL Buzău.
DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE LOCALE,

Director Executiv
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