
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 H O T A R A R E 

 
privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S C SISTEM 
CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL pentru anul 2019 
 
 
    Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 

- expunerea  de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub  
nr.1900/2019; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului  
de specialitate al primarului inreg. sub nr.1901/2019; 

- adresa  administratorului  S C SISTEM CONSLOC 
ZARNESTI  

2012 SRL; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind  

intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici 
ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatiune majoritara, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de 
stat; 
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 109/2011 privind  

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
    In temeiul art.36, alin(3) lit.c), respectiv art.45 alin(2),lit.a)si 
art.115 alin (1), lit.b) din Legea administraţiei publice locale, nr. 
215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R Ă Ş T E : 
 
 

    Art.1.(1)Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S C SISTEM 
CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL pentru anul 2019, conform Anexei 
nr. 1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta; 

(2)Se aproba Anexa nr. 2-Detalierea indicatorilor economico- 
financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli la SC SISTEM 
CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL; 



     (3)Se aproba Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale la 
SC SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL; 
     (4)Se aproba Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele 
de finantare; 
     (5) Se aproba Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului 
brut si de reducere a platilor restante; 
     Art.2. S C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL raspunde de 
modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor 
prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu 
prevederile legale.  
    Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va 
transmite  autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

                 
                 Presedinte de sedinta, 

                                           Consilier, 

                                      Anghelescu Valeriu  
 
 

    Nr.                                                         Contrasemneaza 
    Zarnesti                                                         Secretar, 
                                                               Baltateanu   Argentina  

 

 
 
 
 
 
    “Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Zarnesti in sedinta 

din 18.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, republicata, actualizata, cu un nr. de 

_____voturi pentru_____abtineri si _____voturi impotriva, din totalul de 15 
consilieri in functie si _____consilieri prezenti la sedinta. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ROMANIA 



COMUNA ZARNESTI 

JUDETUL  BUZAU  
                 PRIMAR  

       Nr.1900/29.03.2019 
 
 

                                  EXPUNERE DE MOTIVE   
 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S 
C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL  pentru anul 2019 
 
      

    In baza prev. art 4, alin(1), lit.a) din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 

administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori 

indirect o participatie majotitara, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor 

economici la care unitatea administrativ teritoriala este actionara majoritara se 

aproba prin hotarare a consiliului local.  

     Prin adresa nr. 2/2019,  Societatea  SISTEM  CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL  

prin administratorul acesteia, propune spre aprobare bugetul de venituri si 

cheltuieli forma actualizata si anexele acestuia. 

     In legislatia referitoare la societatile comerciale la care o unitate administrativ 

teritoriala actionara majoritara exista reguli legate de intocmirea bugetelor de 

venituri si cheltuieli, astfel: 

   Art. 9 alin 2, din OUG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale 

sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 

majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care gradul de 

realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli, in fiecare 

dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea  veniturilor toatale 

pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent. 

    Conform pct. II 6 din Anexa nr. 6 Instructiuni la Ordinul nr. 3145/2017 privind 

aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a 

anexelor de fundamentare a acestuia, venituri si cheltuielile totale se estimeaza, 

astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale, de regula, sa nu depaseasca 

indicele de crestere a veniturilor totale.  

   Art.61 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, operatorii 

economici  carora li se aplica prevederile art.9 alin(1) lit b) si alin(3) din O.G. 



nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau U.A.T-urile sunt actionari unici ori majoritari sai 

detin odirect ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin 

Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pot prevedea in 

bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de 

nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuiei aprobat conform 

prevederilor legale, astfel: 

a) operatorii economici care au depasit nivelul platilor restante programate  

pentru finele anului 2018, pot majora cheltuielile de natura salariala in limita 

cresterii castiguui mediu brut lunar pe salariat care nu paote depasi 80% din 

indicele de crestere a productivitatii muncii calculate la unitati valorice sau fizice, 

dupa caz, cu conditia reducerii platilor restante realizate la fibele anului 2018, 

intr-un cuantum de minimum 30%; 

b) operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante  

programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natura salariala 

cu conditia ca in anul 2019 sa nu programeze plati restante, iar daca 

programeaza, sa prevada reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului 

precedent, cu cel putin nivelul indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar 

pe salariat recalculat. 

     Indicele de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat si a 

productivitatii muncii calculate in unitati valorie sau fizice, dupa caz, se 

determina prin raportarea nivelului programat al anului 2019 la nivelul realizat al 

anului 2018. 

     La determinarea cheltuielilor de natura salariala, se va tine seama 

denecesitatea respectaii nivelului indicatorilor de performanta rezultati din 

planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.  

   Tinand cont de cele prezentate anterior si in conformitate cu prevederile: 

   -O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt 

actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

  -Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 - O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la ocietatile nationale, 

companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritare de 



stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 -  Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de 

venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamantare ale acestuia,  

 -   art. 36, alin2, lit.a, b, alin.3,  lit.c, alin.4, lit.a si art. 45 alin 2 din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

    Propun aprobarea proiectul de hotarare in foma prezentata.  

                                             Primar, 
                                        Lazar Alexandru  
 
 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ROMANIA 

    COMUNA ZARNESTI 



     JUDETUL BUZAU  

            Nr.1901/29.03.2019  
 

 
 
                                       R A P O R T    

 
 La proiectul de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S 

C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL  forma actualizata pentru anul 2019 
 
 

    Societatea  Comerciala  SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, are ca 
asociat unic Comuna Zarnesti, in calitatea acestuia de persoana juridica, care isi 
exercita drepturile si obligatiile prin Consiliul Local al com. Zarnesti.  

     Conform prevederilor art. 36, alin(2), lit.a) si alin(3), lit.c) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, consiliile locale, exercita, in conditiile legii, in numele 
unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare 
participatiilor detinute la societatile comerciale.   

    Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019 a fost intocmit 
conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operarori economici la care statul sau unitatile 
administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori 
indirect o participatie majoritara, precum si prevederile ordinului nr. 3145/2017 

al Ministrului  Finantelor publice privind aprobarea formatului si structurii 
bugetului de  venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a 
acestuia. 

    Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre 
S C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, in functie de necesitatile anului 

curent. 
                                            Intocmit, 
                             Compartiment  financiar-contabil, 

                                           Inspector,  
                                      Coman Daniela  
 

 

 

 


