
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031- 8241238 

E-mail: contact@ rimariabu tea.roWeb: www. rimariabu tea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 169 
din 21 noiembrie 2022 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 
S.C. Regio Serv Transport S.R.L 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

■ Referatul de aprobare prezentat de Primarul Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
■ Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
■ Adresa nr. 596/2022 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 24561 /2022 prin care 

a solicitat aprobarea rectificării bugetului societăţii pe anul 2022; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr.53/28.04.2022 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Regio Serv Transport S.R.L; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr .123/ 15.07.2019 privind înfiinţarea 

societăţii Regio Serv Transport S.R.L ca operator de transport regional pe teritoriul 
unităţii administrativ teritoriale oraş Buftea şi al unităţii administrativ teritoriale 
comuna Corbeanca; 

• Prevederile Legii nr. 31 /1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

■ Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa 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; 

• Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul 
Finanţelor Publice; 

• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991 -
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), 
alin. (3) lit. (d) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019; 

În temeiul art.139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 
Regio Serv Transport S.R.L, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se mandatează reprezentantul în AGA S.C. Regio Serv Transport S. R. L, domnul 
Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea, să voteze în cadrul Adunării Generale a 
Acţionarilor şi să semneze Hotărârea A.G.A. privind rectificarea bugetului de venituri şi 



cheltuieli al societăţii pentru anul 2022 aprobat la art. 1, conform prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, S.C. 
Regi o Serv Transport S. R. L., serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 



::: 

z 
"' > 

... 

E 

'J 

:J ~ r1 
CO! 

'C '-' N 
.~ 3 

I 
I 

C: :=:~c: C: ~ ~ C: :! &: o- ;g;: 8c; i2 
•r. •r. = •r, O ~ 2; •r. S: 3 "2; 3 '2; - ::::, 3 

= -

Cc 

~ :5 
l"I t-'. 
'T O' 
f', ""I' 

g; O C ~ 
•r, r1 

C: C: = c, 
r1 C ~ ,.,-, -c e, 'T c, 

~ ~ § 
~ o -c, 

:::;c;c;- :5.~e: 
o = ~ ~ - = = = ~ = ::: - ::: 

~ r1 ri 

Q 

l-l--i--li-1--4--1---l-+-...J'--L-------------...L-l---4-+_-11-c-,-1-,-,,-1-'T-1--U>-4---!--4-1--1-----ii-.J 
, N r-l - r1 ,..-, --r ,,., 

= > > 



....,...,...... ----.. ·--·----- - - -------· t . l ·. 'I _..,,.'"lr' ............ -.,---A- -•r.·-····-. t -----~ t . !{\!Hh/;,a ~m I >re•"'• ''·: r1 i 1{\.·l·tt itl· H•' i . 0
, , 

~ ţ ~ , • t : t Nr, ... , , , j , ,o ! . ' ( ' . t • ~ ~ l-!UllcUi ,ut 1,1nn;.u1.n1 ----,.,~~,!<" ....... ,:,,>'•--.,.,.,..,...,..,..~ 
l:'. {.\.,), t< •J\. , î . f:'; \, ... \, l';..I .. ~ - ~\l '°'ll ~ ,1,1 \,,l i,._ , \ ! I . 1 ~... 'l 'H 
f ~ !\I ') .. 1 t ' ~ u,1 _o_ ' _o_ f " lJ 7, , III X.,. 

t- ~ ! 1. •• o_ ~o~::i ::!02:'_~ ·------· ----+----------~----· 
Ţ;,7 !Prnl itul .:,,manii rfmrn, ,lupii d..:J uwr.:a ~u111d1•r J.: la rJ. ~7 . .'.:X. 2•> . .'\0.3 ll rJ .~7 lu 1 , 

1 
11 oo 0.00 7 11.00. 0.011 0.1.10 ,J.no 0.001 

rJJlk"Oi '· j__ I !i1:1n1.:1par.::1 s:11:maplor la pn,111 m l1mna a l1P1,, dm pr11 tnu1 net uar 1111111:11m111111.: o.oo o.oo l o.no CJ.(l(J il.lJII o.ou o.ool 
., 11i,dul unui salariu llt.· ha,ft mi.!c.liu h11wr rcali/a1 la 11 i,dul PJX'THlc)ru lui ~t:n111,mil' în 33 

--~-=rd1i11I 11n;md;ir d~ n;fori ntă 
Minimum SO"·<> ,r11~:11ni111.: la bugetul d.: stat sau 1,-...,al in i:awl regiilor a111onn111c. 0.00 O.ll(JJ 0.110 !.1.oO! o oot O.OOj f!.llO 

X ori dividcn,~ .:uv.:-nii.: i1.:1ionar1l11r. in .:azul sodc1a1ilnr1 c,impaniilor 11;1111,nak ~1 , 3.l 

sodctillil(lr Cil .:apitul integral sau maj,,ritar de stat. din .:nrc: . -----+--+-----~-----t---- I J I ~) r. dhiJ~'lldC cuv..:11it,; hugctului de stat ---- .H 0.00 O.IJO --r-·~r----o~otli ll .lJOI 0.()ill o.ooi 
hl I· divid<:r?<lc cu, .. 'flill: bufetului lo.:al l :,<-, I n.001 0.001 i o.oot 0.001 0.001 OJIOI o.oo 

el I· dh·id~-r)(k ~u,..:nite altor ac1innari .• .~ 7 o.oo o.oo OJJO 11.00 o.oo o.no 0.00 

9 
Profitul ncr.:p:irti1.at p,; 1btinn1iik pr.:vf,1.uk la rJ . J I • rd. J2 s.: rc1>ani1.c:u i1 la :~I.: , 

rc1.crw ~i constituie sursfi pnipric de linan1urc i ·'8 
0.110 o.o,, <UK> o.no o.no o.oo o.on 

VI I I !VENITURI DIN FONDI IJ{I EURDPl'NE I 39 I 0.001 0.001 I 0.001 ().(JOI 0.001 0.001 0.001 

Vil I I ICHELTlJIEl.l ELIGIBILE DIN FONDURI El iROPFNE. diu ,;arc I ..io I o.oot 0.001 I 0.001 O.OOI Cl.OOI OJJlll 0.00 
a I chelluicli matcriak 
.111 lj)_elluieli cu snlnriik - ----·------- -- -~- _ _______ -: """',..____ __ 
el !ch.:ltui~li privind ]lf<.'SUirik d.: servicii i 43 I O.<JOI 0.00I ! 0.001 0.001 0.0of O.OUi O.Otll 
dl lchdlllieli cu reclama ~i puhlicitalc I 44 I 0.001 O.OOI I 0.00I 0.001 O.iJOI 0.001 0.001 

c) lahe cheltuieli I -I~ I 0.0-01 0.001 I 0.001 0.UOI 0.001 0.001 0.()()1 

VIII! I ISIJRSE DE FIN/\NTARE A INVl'STITIII.OR. din 1:arc: I -Io I O.oOI 0.00I I O.OOI 0.ll!}I O.OOI O.OOI U.llOI 

IX 

X 

I I !Alocaţi i d..: la ou~ct I --l7 I 0.001 0.001 I 0.CX)j 0.001 0,001 0.001 0.1)01 

alocat ii hugetarc aferente plă!ii a11gajamcn1dor din anii antl.'ric>r I -18 I tl.OOI 0.00I I O.C.>OI O.DOI 0.001 0.001 0.001 

CIIEl.TlllEI.I PENTRU INVFSTITII i 49 I 0.00I 0.00I f CUX>I O.DOI 0.001 O.OOI O.OOI 

DATE DE H .!NDAMENTARE 

*'' > Rd.5 I " Rd.155 din Am:xa d.: f1.mda111.:ntun: nr.2 

Conducător·ul unitl\!ii, 
Director general 
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