
ROMÂNIA 
JUDEŢUL   BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  VADU PAŞII 
                                                                                 
             

HOTARARE NR. 14 
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC SERVICE 

CONSLOC SRL pentru anul 2020, a organigramei si a statului de functii  
             
 
            Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău ; 

Având în vedere: 
- Referatului de aprobare nr. 1818/14.02.2020, al domnului Firon Gheorghe, 

Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;  
- Raporul compartimentului de specialitate nr. 1986/18.02.2020, depus de 

domnul Nechifor Cristina, consilier juridic în aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Vadu Paşii;  

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. 
2343/26.02.2020; 

- Adresa SC SERVICE CONSLOC SRL nr. 3267/17.02.2020 
- Nota de fundamentare nr. 3271/17.02.2020 
- Actul Constitutiv al SC SERVICE CONSLOC SRL Vadu Paşii aprobat prin 

HCL nr. 32/30.06.2005; 

- Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată; 

- Prevederile Ordinului nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii 
economici, actualizat; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

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

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 



H O T Ă R Ă ȘT E : 
 
           Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli  al SC SERVICE 
CONSLOC SRL Vadu Paşii, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1,  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă organigrama si statul de functii conform Anexelor nr. 2 si 
3 la prezenta. 

Art. 3. Administratorul SC SERVICE CONSLOC SRL Vadu Paşii, va duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Art. 4. Secretarul comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 
prevederile prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                            TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
26 februarie 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0  abţinere 
din numărul total de 11 consilieri locali in functie si  11  consilieri prezenţi la 
şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


