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H O T A R A R E 
pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare in anul 2020  

pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
a anului 2020 al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău    

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunită in 

şedinţa ordinară: 

      Având in vedere : 

       - solicitarea Regiei Autonome Municipale ’’RAM’’ Buzău nr. 

15611/02.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 

458/CLM/02.12.2019; 

       - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

458/CLM/02.12.2019; 

      - raportul Regiei Autonome Municipale ’’RAM’’ Buzău nr. 

15.607/02.12.2019; 

      - avizul Comisiei pentru patrimoniu si activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

      - Hotărârea Consiliului de Administraţie RAM Buzău nr. 

60/02.12.2019; 

      - prevederile art. 8, alin. (2) ale Ordonanţei nr. 26 din 21 august 2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct sau indirect o partcipaţie majoritară, aprobata de 

Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,   

 

           În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d), şi art. 139, 

alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  



                                                  

  H O T A R A S T E : 
 
 

       Art.1.- Se aprobă efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu 01 

Ianuarie 2020 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a anului 

2020 al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1003/1994, având cod unic de 

înregistrare R6303828, în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor realizate în 

anul 2019. 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

 
PRESEDINTELE  SEDINTEI, 

                                       consilier Ionuț Sorin Apostu 
                                                  
                 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

   CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
                                                               Elena – Camelia Toma 
                     
 
Buzău, 12 decembrie 2019   
Nr. 347 
 

 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 2 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 
consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
ROMANIA 

JUDETUL  BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

- PRIMAR - 
Nr. 458/CLM/02.12.2019 

 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre  

pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare in anul 2020  
pana la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a anului 2020  

al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău    
 

     În conformitate cu: 
       - solicitarea Regiei Autonome Municipale ’’RAM’’ Buzău nr. 
458/02.12.2019; 
      - raportul Regiei Autonome Municipale ’’RAM’’ Buzău nr. 
15.607/02.12.2019; 
       - avizul Comisiei pentru patrimoniu si activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău 
      -  Hotărârea Consiliului de Administraţie RAM Buzău nr. 
60/02.12.2019; 
      - prevederile art. 8, alin. (2) ale Ordonanţei nr. 26 din 21 august 2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct sau indirect o partcipaţie majoritară, aprobata de 
Legea 47/2014.   
       Regia Autonomă Municipală RAM Buzău a solicitat efectuarea 
cheltuielilor totale lunare in limita a 1/6 din totalul cheltuielilor  realizate in 
2019 faţă de 1/12 prevăzută de Ordonanta 26/2013 incepând cu luna 
ianuarie 2020 pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 
datorită specificităţii activităţii regiei si a volumului activităţii desfăşurate in 
sezonul de iarna. 

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  



 

 

 

Nr.15607/02.12.2019 

                                                                 RAPORT 

pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare in anul 2020  
pana la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a anului 2020  
             al Regiei Autonome Municipale "RAM " Buzău 

 

 

In conformitate cu : 

- Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 

autonome si societăţi comerciale cu modificările si completările ulterioare , 

- Prevederile art.8 alin.(2) - operatorii economici care, datorită specificităţii 

activităţii şi/sau volumului activităţii desfăşurate într-o anumită perioadă a 

anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din 

cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 

precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite 

în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află -  a 

Ordonantei nr.26 din 21 august 2013 privind intărirea 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 de Legea 47/2014 ,  

- Hotărârea Consilului de Administraţie RAM Buzau nr.60/02.12.2019 



 

        Regia Autonoma Municipala RAM Buzau propune spre dezbatere si 

aprobare , efectuarea cheltuielilor totale lunare in limita a 1/6 din totalul 

cheltuielilor realizate in anul 2019 fata de 1/12 prevazuta de Ordonanta 

26/2013 incepand cu luna Ianuarie 2020 pana la aprobarea Bugetului de 

venituri si Cheltuieli pe anul 2020 datorita specificitatii activitatii regiei si a 

volumului activitatii desfasurate in sezonul de iarna . 

  Faţă de cele prezentate mai sus va rugăm sa avizaţi efectuarea 

cheltuielilor totale lunare in limita a 1/6 din totalul cheltuielilor realizate in 

anul 2019 incepand cu luna Ianuarie 2020 pana la aprobarea Bugetului de 

venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale RAM 

Buzău. 

 

 

 

            Director General Director Economic 
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