
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI VADU PAŞII 
PRIMAR, 

 
DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Paşii în extraordinara in luna decembrie 2021 

 
 Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere prevederile art. 133, alin.2, lit. a), 134 alin. 3, lit. a), 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 
extraordinara pe luna decembrie  2021, în ziua de 14.12.2021, 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: 

Ordine de zi 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii 
pe anul 2021 si a listei de investitii,  

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 95 privind aprobarea incheierii contractului de dare în 

folosință gratuită a terenului de fotbal Vadu Pasii catre Liceul cu Program Sportiv “Iolanda 

Balas Soter” Buzau;  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 privind organizarea reţelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul 2022-2023 in localitatea Vadu Paşii; 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. . 97 privind alipirea unor suprafete de teren  apartinand la 

domeniul privat al comunei Vadu Paşii judetul Buzau; 

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. 94 si 97; 

 - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor – ph. nr. 95 

 - Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de  agrement 
– PH NR. 96 

  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  
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