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HOTĂRÂRE NR. 59 
privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2020 si a listei de investitii 

 
 
 

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

- Referatul de aprobare nr. 7016/26.06.2020 al domnului Firon Gheorghe, Primarul comunei 
Vadu Paşii, judeţul Buzău; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 7017/26.06.20202020 depus de domnul 
Basturea Ionel, inspector în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii, 
Compartimentul financiar - contabil, taxe si impozite locale, achiziţii publice; 

- Avizul 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 comert, nr. 7288/02.07.2020; 

- Hotararea Consiliului local nr. 58/2020 privind folosirea excedentului din anii precedenti; 

- Hotărârea Consiliului local nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului local pe 2020 si a 
listei de investitii; 

- HCL nr.  15 privind aprobarea Programului de achiziţii publice al Primăriei comunei 
Vadu Paşii, pentru anul 2020 

- art. 19, alin. 1, pst. 47 şi art. 19, alin. 2  din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, actualizată; 

- OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  la art. 155, alin. 1, lit. „c”, alin. 4 lit. 
„b” si art. 129, alin. 2, lit. „b” si alin. 4 lit „a”; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
- Hotararea nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

-  Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 
achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale  

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. Consiliul local al comunei Vadu Paşii, aprobă rectificarea bugetului local pentru 
anul 2020 si a listei de investitii, ca urmare a folosirii unei sume din excedentul anilor precedenti in 
valoare de 1.145.200 lei pentru realizarea unor investitii, conform anexei I la prezenta hotarare care 
face parte integranta din prezenta. 

Art. 2. Se aproba modificarea Programului de achizitii publice pentru anul 2020, conform 
anexei II la prezenta hotarare care face parte integranta din prezenta. 

Art. 3. Consiliul local stabileşte în sarcina Primarului ca prin Compartimentului Financiar – 
Contabil, Impozite si Taxe locale, Achiziţii publice, din aparatul de specialitate, să realizeze în 
bugetul aprobat iniţial pentru anul 2020, rectificările aprobate prin art. 1 din prezenta şi să asigure 
prin acesta execuţia conform prezentei.  



Art. 4. Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a 
persoanelor, compartimentelor, autorităţilor  şi instituţiilor vizate şi interesate, prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
   
 
              
            PREŞEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL, 
 
                     VOICU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PAŞII 
02 IULIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de 
15  consilieri locali  în funcţie şi  14  consilieri locali prezenţi la şedinţă 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


