
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI VADU PAŞII 
PRIMAR, 

 
DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Paşii în şedinţa  ORDINARA in luna  
MARTIE 2020 

 
 Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere prevederile art. 133, alin.2, lit. a), 134 alin. 4, lit.  din OUG NR. 57/2019 
privind Codul administrativ: 
 

D I S P U N E : 
 
Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, în şedinţă 

ordinara pe luna MARTIE 2020, în ziua de 30.03.2020, orele 16.30 la sediul Consiliului local 
din Vadu Paşii, din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, 
avand urmatoarea ordine de zi: 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
2. PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 31 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 

local, necesara asigurarii hranei persoanelor venite din zone contaminate cu virusul COVID – 19 
precum si celor care au intrat in contact cu acestia, aflate in stare de izolare la domiciliu pe raza 
UAT Vadu Pasii, judetul Buzau 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32 privind insusirea Acordului de cooperare privind 
organizarea si exercitarea activitatii de contabilitate 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 privind rectificare bugetului local al comunei 
Vadu Paşii pe anul 2020  

5.  PROIECT DE HOTARARE NR. 34 privind aprobarea in Adunarea Generala a 
Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” pentru aducerea unor modificari la actul 
constitutive al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A. este asociat 
Art. 2. Proiectul de hotarari va fi inaintat pentru avizare comisiei de specialitate dupa cum 
urmeaza: 
 - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 
servicii şi comerţ – PH nr. 31, 32, 33, 34 
 - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
a drepturilor cetăţenilor –  
 - Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de  
agrement  
  Art. 3. Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art. 
134, alin. 5, lit. f) din OUG nr. 57/2019. 
 Art. 4. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 
prevederile prezentei şi o va înainta Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

           PRIMAR,      Contrasemnează, 
            SECRETAR, 
FIRON GHEORGHE 
      TUDORIE FLORENTINA OANA  

 
  

VADU PAŞII 
Nr. __________/__________________2020 


