
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
     

HOTĂRÂRE NR.13 
privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

AL COMUNEI VADU PASII   
 
 

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

- Referat de aprobare nr. 1816/14.02.2020 a domnului Firon Gheorghe, Primarul comunei 
Vadu Paşii; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 1817/14.02.2020 întocmit şi prezentat de 
doamna Nechifor Cristina, consilier juridic in aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;  

• Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comerţ, nr.2342/26.02.2020; 

• HCL NR. 34/2018 privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare VADU PAȘII” - 
cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei VADU 
PAȘII, în conformitate cu dispozițiile art. VII din Legea nr. 225/23.11.2016 pentru 
modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 

• Prevederile Legii  nr. 225/23.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 

• prevederile art. 1 alin.(2), litera “e”, ale art. 3  si art. 8 alin. (1), alin. (3),  art. 23, alin. (1) 
şi alin. (2), art.24 , alin(1), art. 25 şi ale art. 28 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 51/2006 , 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile art. 6, art. 7 şi ale  art. 11 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
modificată şi completată prin Legea nr. 99/2014; 

• prevederile Ordinului nr. 82/2015 , privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor,  Ordinului nr. 111/2007 , privind aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor si ale Ordinului 
nr.112/2007, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităţilor 

• prevederile Legii nr. 101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
• prevederile art.  1, alin. 2 din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 
• Art. 297, 349, 350, 351, 352 si 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

AL COMUNEI VADU PASII  pentru anul 2020, conform anexei I la prezenta parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi lista de investitii conform anexei 2 la prezenta. 



Art. 2. Seful de serviciu al SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU 
PASII, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 
prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la instituţia Prefectului 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


