
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
 CONSILIUL LOCAL  

 
 

   H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019  
ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, intrunit in sedinţă ordinară şi in 
acelaşi timp în adunare generală ordinară a asociatului unic al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
 
 Având in vedere: 

- Adresa Societății Comerciale Urbis Serv SRL Buzău nr. 6078/15.07.2020, 
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 76.169/15.07.2020; 

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, inregistrat sub nr. 
221/CLM/16.07.2020; 

- Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 76.814/16.07.2020; 
- Raportul conducerii executive a Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

privind activitatea economico – financiară in anul 2019; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului 

Local al Municipiului Buzău; 
- Hotărârea nr. 14 din data de 15 iulie 2020 a consiliului de administraţie; 
- Raportul auditorului financiar independent din data de 10.07.2020; 
- Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991; 
- prevederile art. 28, alin. (1) si urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 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 
cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 3781/2019 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 si pentru reglementarea unor aspecte contabile; 

- prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al ministrului finanţelor publice pentru 
aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale si 
situaţiile financiare anuale consolidate; 

- 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 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017; 

- 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. 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 şi completări prin Legea nr. 
769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 14, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 



- prevederile art. 191, alin. (1) şi art. 194, alin. (1), lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul art. 129 alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat 
cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1 (1) Se aproba situaţiile financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, inregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi 
având cod unic de inregistrare RO 7158440, 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);  

 fluxul de trezorerie (anexa nr. 5); 

 situaţia modificărilor capitalului propriu (anexa nr. 6);  

 notele explicative (anexa nr. 7). 
          (2) Potrivit situaţiilor financiare prevăzute la alin. 1 din prezentul articol în anul 

2019, Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a realizat venituri totale în sumă 
de 31.443.798 lei, cheltuieli totale în sumă de 30.809.942 lei, cu un profit brut în sumă de 
633.856 lei, un impozit pe profit în sumă de 96.346 lei și un profit net în sumă de 537.510 
lei.  

       Profitul net in suma de 537.510 lei se repartizeaza astfel: 481.827 lei pentru 
acoperirea pierderii din anul 2018, 28.000 lei pentru acordarea dividendelor cuvenite 
asociatului unic, precum si 27.683 lei pentru alte rezerve conform OUG nr.29/2017. 

Art.2.- Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3.– Se dă descărcare de gestiune pe anul 2019 administratorilor Societăţii 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău. 
 Art.4.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi 
Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș 

 
 
 
 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

Eduard Pistol 
 

 
Buzău, 20 iulie 2020 

Nr. 176 

 
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. (2), coroborat cu art. 5, 
lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 
6 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
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Nr. 221/CLM/16.07.2020 
 
 
 
 

    REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 
ale 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 işi exercită 
drepturile şi obligaţiile prin Consiliul Local al Municipiului Buzău. 
 Activitatea principală a societaţii comerciale o constituie lucrările de 
construcţie a drumurilor şi autostrăzilor. Alte obiecte secundare de activitate sunt: 
întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, gestionarea cainilor fara stapan, 
administrarea cimitirelor publice, parcări auto şi servicii intreţinere clădiri. 
 Conform art. 14, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al societăţii comerciale 
Consiliul Local al Municipiului Buzau îndeplineşte atribuţiile adunării generale a 
asociatului unic, având printre alte atribuţii şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, 
pronunţându-se totodată şi asupra gestiunii administratorilor. 

In anul 2019, societatea comercială a realizat in activitatea economico-
financiară venituri totale suma de 31.443.798 lei şi la partea de cheltuieli totale 
suma de 30.809.942 lei, cu un profit brut de 633.856 lei, un impozit pe profit de 
96.346 lei şi un rezultat net al exerciţiului financiar de 537.510 lei.  
 Situaţiile financiare pe anul 2019 au fost analizate şi avizate de consiliul de 
administraţie în sedinţa sa din 14 iulie 2020 şi aprobate prin Hotărârea nr. 14/2020. 
 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 societăţii 
comerciale. 
 Supun adoptării dvs. proiectul de hotărâre respectiv, în forma şi conţinutul 
redactat. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ 
NR. 76.814/16.07.2020 

 
 

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

Societăţii Comerciale Urbis-Serv SRL Buzău 
 

 
Necesitatea şi oportunitatea 

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea situaţiilor financiare pe anul 
2019, având în vedere prevederile Legii 31/1990 cu privire la societăţile comerciale, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Legalitatea proiectului 
Susţinerea, din punct de vedere legal a proiectului este fundamentarea pe 

prevederile următoarelor acte normative: 
1) Legea 31/1990 cu privire la societăţi cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2) Legea contabilităţii nr.82/1991; 
3) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare; 
4) OMFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și 
pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

 
Consideraţii de ordin economic 

Rezultatele activităţii financiar-contabile a societăţii pentru anul 2019 au fost: 

Nr crt Element Suma -lei 

1 Venituri totale din care: 31.443.798 

  Venituri din exploatare 31.427.259 

  Venituri financiare 16.539 

2 Cheltuieli totale din care: 30.809.942 

  Cheltuieli din exploatare 30.809.942 

  Cheltuieli financiare 0 

3 Profit total din care: 633.856 

  Profit din exploatare 617.317 

  Profit financiar 16.539 

4 Impozit profit 96.346 

5 Profit net 537.510 

 
La data de 31.12.2019 societatea înregistra active totale în sumă de 

26.332.072 lei, datorii totale în sumă de 3.016.686 lei și si capitaluri în sumă de 
23.315.386 lei prezentate în tabelul de mai jos : 

 
 



 

Nr crt Element Suma -lei 

1 ACTIVE TOTALE 26.332.072 

  Active imobilizate 14.441.015 

  Active circulante 855.584 

  Creante 2.430.953 

  Casa si conturi la bănci 8.560.166 

  Cheltuieli în avans 44.354 

2 DATORII TOTALE 3.016.686 

  
Datorii care trebuie plătite până la 1 
an 2.924.249 

  
Datorii care trebuie plătite peste 1 
an 92.437 

3 CAPITALURI TOTALE 23.315.386 

  Capital vărsat 13.518.634 

  Rezerve din reevaluare 651.122 

  Rezerve 9.134.104 

  Pierdere reportată -494.291 

  Profit exercitiu financiar 537.510 

  Repartizarea profitului -31.693 

 
Societatea a înregistrat un profit net în sumă de 537.510 lei. 
Conform raportului auditorului independent din 10.07.2020, situațiile 

financiare la 31.12.2019 prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția 
financiară a firmei în conformitate cu O.M.F.P. NR.1802/2014. 

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale şi necesare, 
propunem spre analiză şi aprobare situaţiile financiare ale exerciţiului financiar an 
2019 ale Societăţii Comerciale Urbis–Serv SRL Buzău. 

 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 

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


