
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale  
Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară 
 
 Având in vedere:  
- adresa Regiei Autonome Municipale RAM Buzău nr. 2.705/12.06.2020, înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău la nr. 64.257/17.06.2020; 
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, inregistrat sub nr. 
219/CLM/14.07.2020;  
- raportul nr. 75.479/14.07.2020 al Direcției Economice; 
- Note explicative nr. 1081/12.06.2020; 
- Raportul administratorului nr. 1080/12.06.2020; 
- Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991; 
- Propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în exercițiul financiar al anului 2019 
nr. 1079/12.06.2020; 
- Hotărârea nr. 32 din data de 15.06.2020 a consiliului de administraţie;  
- Raportul Auditorului Independent KLASS ENTERPRISE S.R.L din 11.06.2020;  
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  
- prevederile art. 28 alin. (1) şi urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, 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, aprobată 
cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si situaţiile 
financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;  
- 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, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Ordinului MFP nr. 3781/2019 -  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 şi pentru 
reglementarea unor aspecte contabile. 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), 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, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. (1) Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2019 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, după cum urmează: 



 

 bilanţul contabil – F10 (anexa nr. 1); 

 contul de profit şi pierdere – F20 (anexa nr. 2);  

 datele informative – F30 (anexa nr. 3);  

 situaţia activelor imobilizate, situaţia amortizării activelor 
imobilizate, situaţia ajustărilor pentru depreciere - F40 (anexa nr. 4);  

 situaţia fluxurilor nete de trezorerie (anexa nr. 5); 

 situaţia modificărilor capitalului propriu (anexa nr. 6);  
(2) Potrivit situaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în anul 

2019, Regia Autonomă Municipală “RAM”Buzău a realizat venituri totale în sumă de 
31.219.832 lei, cheltuieli totale în sumă de 34.669.392 lei, cu o pierdere a exerciţiului 
financiar de 3.449.560 lei.  
Art.2.- Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se dă descărcare de gestiune, pe anul 2019, administratorilor Regiei Autonome 
Municipale ”RAM” Buzău.  
Art.4.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi 
Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș 
 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:  
                                                SECRETARUL GENERAL  AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                                                          Eduard Pistol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 20 iulie 2020 
Nr. 156 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 
lit. ee) din Legea nr. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abţineri şi 1 vot împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.    



 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR  

Nr. 219/CLM/14.07.2020 
 
 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019  

ale Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău 
 
 
 

Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău, a fost înfiinţată prin autonomia de 
voinţă a autorităţii publice locale, prin HCL Buzău nr. 40/1994 şi, ca regie autonomă 
se află în subordinea Municipiul Buzău.  

Activitatea principală a regiei o constituie furnizarea de energie termică către 
consumatorii racordaţi la sistemul centralizat al municipiului Buzău.  
În anul 2019, regia a realizat in activitatea economico-financiare venituri totale de 
31.219.832 lei, cheltuieli totale în sumă de 34.669.392 lei, cu o pierdere a exercitiului 
financiar de 3.449.560 lei.  

Situaţiile financiare pe anul 2019 au fost analizate şi avizate de consiliul de 
administraţie în sedinţa sa din 15 iunie 2020 şi aprobate prin Hotărârea nr. 32/2020. 
Propun Consiliului Local al municipiului Buzău aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierdere, precum şi a celorlalte situaţii financiare pe anul 2019, 
precum şi descărcarea de gestiune pe anul 2019 a administratorilor Regiei Autonome 
Municipale “RAM” Buzău.  

Supun adoptării dumneavoastră proiectul de hotărâre respectiv, în forma şi 
conţinutul redactat.  
 
 
 

PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
NR 75479/14.07.2020 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 

al Regiei Autonome Municipale RAM Buzău 
 

 
Conform prevederilor Ordinului 1802/2014 al Ministerului Finanţelor 

Publice şi Ordinului nr.10/2019, Regia Autonoma Municipala RAM Buzău a 
întocmit situaţiile financiare pe anul 2019 şi le-a depus pentru aprobare de către 
Consiliul Local al Municipiului Buzău.  

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 
Municipale RAM Buzău numarul 32/15.06.2020 și a situațiilor financiare atașate 
la data de 31.12.2019 , regia a realizat venituri totale în sumă de 31.219.832 lei 
şi cheltuieli totale în sumă de 34.669.392 lei, rezultând o pierdere în sumă de 
3.449.560 lei .  

La data de 31.12.2019 societatea a înregistrat active totale în sumă de 
81.397.792, datorii totale în sumă de 82.519.595 lei, venituri în avans în sumă de 
7.286.185 lei și capitaluri în sumă de -8.407.988 lei prezentate în tabelul de mai 
jos : 

 

Nr 
crt 

Element Suma -lei 

1 ACTIVE TOTALE 81.397.792 

  Active imobilizate 53.948.894 

  Active circulante 477.713 

  Creante 16.089.039 

  Casa si conturi la bănci 932.294 

  Cheltuieli în avans 9.949.852 

2 DATORII TOTALE 82.519.595 

  Datorii care trebuie plătite până la 1 an 66.375.232 

  Datorii care trebuie plătite peste 1 an 16.144.363 

3 Venituri in avans 7.286.185 

  Venituri în avans 7.286.185 

  Subvenții pentru investiții 0 

4 CAPITALURI TOTALE -8.407.988 

 
 

Nr 
crt 

Element Suma -lei 

  Patrimoniul regiei 22.959.220 

  Rezerve din reevaluare 10.896.483 



 

  Pierdere reportată -58.919.670 

  Pierdere exercițiu financiar -3.449.560 

  Patrimoniu public 20.105.539 

 
Pierderile cumulate sunt în sumă de 58.919.670 lei. 
 
 

Situaţiile financiare aferente anului 2019 au fost auditate de KLASS 
ENTERPRISE SRL, conform raport din data de 11.06.2020 de unde rezultă că a 
fost exprimată opinia contrară. Baza pentru opinia contrară este menționată la 
punctele 4,5,6,7,8,9,10 din raportul auditorului independent. 

Auditorul independent a menționat că situațiile financiare anexate nu 
prezintă în mod fidel poziția financiară a Regiei la data de 31.12.2019 și 
performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului 
încheiat, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare. 

Pierderile cumulate înregistrate în sumă de 58.919.670 lei pun la îndoială 
capacitatea societății de a-și desfășura activitatea conform  principiului 
continuității activității prevăzut în Secțiunea 2.4 art 49 alin(1) din Ordinul 
Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciez că sunt nerespectate 
prevederile art 49 alin(1) din OMFP  nr.1802/2014, prin urmare îmi exprim o 
opinie contrară privind aprobarea situaţiile financiare ale exerciţiului financiar an 
2019  Regiei Autonome Municipale RAM Buzău. 

 
 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 
Director Executiv                                     Director Executiv Adjunct 
Cristian Ștefan Ceaușel                                                     Mariana-Daniela Gogea 

 


