
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

 HOTĂRÂRE NR. 21 
privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi aferent anului 2019  a SC 

SERVICE CONSLOC SRL VADU PAŞII  
 

 Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere următoarele: 

- Referatul de aprobare nr.  2060/20.02.2020, al domnului Firon Gheorghe, Primarul 
comunei Vadu Paşii  

- Bilantul contabil, raport de activitate privind anul fiscal 2019 inregistrata la Primaria 
comunei Vadu Pasii sub nr.;  

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 2061/20.02.2020, depus de doamna Nechifor 
Cristina, consilier juridic în aparatul de specialitate al  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. 2277/25.02.2020; 

- Hotărârea Consiliului local nr. 22/09.04.2019, privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2019 al SC SERVICE CONSLOC SRL; 

- O.G. 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 

- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată; 
- O.U.G. nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;	
- În baza art. 129, alin. 2, lit. „b", alin. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ	

 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Consiliul local aprobă bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2019 a 
SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PAŞII, în forma prezentată comisiei de specialitate şi 
Consiliului local de administratorul societaţii, conform dării de seamă anuale, conform anexei I la 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Secretarul general al 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 


