
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTĂRÂRE NR. 39 
privind aprobarea Planului de acţiuni ce se vor realiza cu persoanele care sunt 

obligate sa efectueaze munca in folosul comunitatii 

 
Consiliul local al comunei Vadu Paşii, Judeţul Buzău;  
Având în vedere prevederile: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 

4372/14.04.2020  a primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. 4373/14.04.2020   al întocmit de dna Catargiu Veronica, 

inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii; 
- avizul comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement inregistrat la nr. 
4342/22.04.2020; 

- Planul de actiuni nr. 4374/14.04.2020   intocmit si depus de domnul 
Georgescu Cristinel, viceprimarul comunei Vadu Paşii; 
- art. 16 si 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic 

al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii; 
- Legea nr. 294 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonantei 

Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati 
in folosul comunitati 

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, în reglementarea iniţială aceasta a prevăzut, în art. 5 alin. (2), 
sancţiunile contravenţionale principale; 

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 Planul de acţiuni ce se 
vor realiza cu persoanele obligate sa efectueze munca in folosul comunitatii, în 
forma prezentată in Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarare.  

Art. 2. Se stabileşte în sarcina viceprimarului comunei ducerea la 
îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Planul de acţiune şi întocmirea formalităţilor 
şi procedurilor cerute de legislaţia în vigoare, în domeniu prin compartimentele de 
specialitate d i n  aparatul de specialitate. 



Art. 3. Secretarul general al UAT 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, 

 
             GEORGESCU CRISTINEL                     TUDORIE FLORENTINA OANA 

 
 

VADU PAŞII 
 22 APRILIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi  0 abţineri din numărul 
total de 11  consilieri locali  în funcţie şi    consilieri locali prezenţi la şedinţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


