
 
 

PROIECT 
 

 
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și 

cheltuieli  pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” 
SRL Buzău 

 
 
 Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de Adunare Generală a Asociatului 
Unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Președintelui Adunării Generale/Consiliului Județean Buzău 
de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 
9857/16.06.2022; 

- Nota de fundamentare privind rectificarea I a bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL 
nr.1247/15.06.2022 înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr.9831/16.06.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.80/2022 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului 
de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul 
financiar 2021 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2022; 

- prevederile art.13 lit. „f” din actul constitutiv al Societății „Domenii 
Prest Serv” SRL Buzău; 

- prevederile art.111 alin.(1) lit. „e” din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f” și art.182 alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,                                  

                                   
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.(1)Se aprobă rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 al  SC Domenii Prest Serv SRL; 
 
 
 



 
 
 
         (2)Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, rectificat este 

prevăzut în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 2. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii autorităţilor şi Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE EMANOIL NEAGU 

 
    

 
 
                                                           

                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
   NR. 9857/16.06.2022 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării I a 

bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Societății 
„Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

 
 
 

 
Proiectul de hotărâre a fost inițiat în baza Notei de fundamentare 

nr.1247/15.06.2022 a Societății „Domenii Prest Serv” SRL, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Buzău sub nr.9831/16.06.2022 prin care ne solicită 

rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, ca urmare a 

creşterii numărului de comenzi înregistrate pentru efectuarea de marcaje 

rutiere, colmatări fisuri, reparat şi înlocuit parapeţi metalici precum şi 

executarea unor lucrări de amenajare în aer liber. 

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 se va majora la 

partea de venituri la indicatorul „Venituri din exploatare”cu suma de 828.000 

lei, iar la partea de cheltuieli la indicatorul „Cheltuieli de exploatare” cu suma 

de 827.000 lei. 

La sfârşitul anului 2022, Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

estimează un profit de 160.000 lei.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere și 

aprobare proiectul de hotărâre pentru rectificarea I a bugetului de venituri și 

cheltuieli  pe anul 2022 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 

 

PREŞEDINTE 

     PETRE-EMANOIL NEAGU 
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