
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  NR. 31 

privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, necesara asigurarii hranei 
persoanelor venite din zone contaminate cu virusul COVID – 19, celor care au intrat in 

contact cu acestia, aflate in stare de izolare la domiciliu precum si persoanelor peste 65 de 
ani fara apartinator de pe raza UAT Vadu Pasii judetul Buzau 

 
 Consiliul Local Vadu Paşii, 
 Având în vedere: 
• Referatul de aprobare al primarului, înregistrată la nr. 3654/24.03.2020; 
• raportul compartimentului de specialitate nr.  3655/24.03.2020 al doamnei Catargiu 

Veronica, inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii, 
judetul Buzau; 

• avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comer nr. 3789/30.03.2020; 

• Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau nr. 5 din 11.03.2020 
privind aprobarea planului de masuri de protectie, obligatii si restrictii ce trebuie respectate de 
catre populatie in contextul revenirii in tara a peroanelor din tarile Italia, Spania, Franta si 
Germania; 

• Decretul prezidențial nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență; 
• Ordonanța militară nr. 1 din data de 17.03.2020 si nr. 2 din data de 21.03.2020 privind 

masuri de prevenire a raspandirii virusului COVID – 19;  
În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.  Se aproba alocarea sumei de maxim 9 lei/persoana/zi de izolare la domiciliu, 
pentru achitarea alimentelor necesare asigurarii hranei si/sau medicamentelor vitale 
persoanelor sosite din zone contaminate cu virusul COVID – 19, aflate in stare de izolare la 
domiciliu, celor care au intrat in contact cu acestia, aflate in stare de izolare la domiciliu 
precum si persoanelor peste 65 de ani fara apartinator de pe raza comunei Vadu Pasii, jud. 
Buzau, la solicitarea exprsa a acestora. 
 Art. 2 Se imputerniceste dnul Firon Gheorghe, primarul comunei Vadu Pasii, prin 
aparatul de specialitate, sa puna in aplicare prevederile prezentei hotarari. 
 Art.3. Secretarul general al UAT va aduce la cunoştinţă publică, persoanelor, 
compartimentelor, autorităţilor şi instituţiilor interesate prevederile prezentei hotarări şi o va 
înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
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 VADU PASII 
            30 MARTIE 2020 
 Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere 
din numărul total de 11 consilieri locali  în funcţie şi  11 consilieri locali prezenţi la 
şedinţă.  


