
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTĂRÂRE NR. 47 

privind aprobarea contractãrii şi garantãrii unui leasing financiar ȋn valoare de 25.890 
euro fara tva pentru achiziţionarea unei Autoutilitate de care SC SERVICE CONSLOC 

VADU PASII 

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

-Referatul de aprobare nr.  4904/30.04.2020  al domnului Firon Gheorghe, Primarul 
comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 

- Raportul Compartimentului juridic si Dezvoltare locala nr. 4905/30.04.2020 
- 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. 5205/08.05.2020; 

 - HCL nr. 14/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC 
SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2020, a organigramei si a statului de functii, 

- Adresa SC SERVICE CONSLOC SRL nr. 4857/29.04.2020 
- Nota de fundamentare nr. 4858/29.04.2020 
- HCL nr 32/2005 privind infiintarea unei societati comerciale cu capitalul Primariei 

Vadu Pasii, judetul Buzau, 
- art. 129 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 139 alin. (3), lit. b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 
- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  
- art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii  
- Actul Constitutiv al SC SERVICE CONSLOC SRL Vadu Paşii aprobat prin HCL nr. 

32/30.06.2005; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
- Prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 

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

 
 



HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă contractarea şi garantarea unui leasing financiar de catre SC SERVICE 
CONSLOC SRL VADU PASII, avand ca unic actioner Consiliul local Vadu Pasii,  pentru 
achiziționarea unei autoutilotare RENAULT MASTER sasiu 6+1 locuri, tractinune 3.5 T, L3, 2.3 
Blue dCi 135 CP in valoare totalã este de aproximativ 25.890 euro ( fara TVA) , cu plata unui 
avans de 3.082,80 euro şi un numar de rate timp de 60 luni, prin RCI Leasing Romania IFN SA.  

Art.2. Contractarea şi garantarea finanțãrii rambursabile prevãzute la art. 1 se face de 
catre SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII, pentru dotarea cu autoutilitara a societatii 
care are in delegare de gestiune si administreaza  reteaua de alimentare cu apa a comunei Vadu 
Pasii.  

Art.3. Plata integralã se asigura din bugetul SC SERVICE CONSLOC SRL VADU 
PASII; 

 Art. 4 Se ȋmputerniceşte domnul Mihaescu dan Marius, având funcția de administrator al 
SC SERVICE CONSLOC SRL, pentru a reprezenta societatea la semnarea contractelor de 
leasing privind achiziția autoutilitarea,  

Art. 5. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 
prevederile prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

           

           PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 

                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                GEORGESCU CRISTINEL                     TUDORIE FLORENTINA OANA 
 

 
VADU PAŞII 
8 MAI 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  12  voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0  abţineri din 
numărul total de 12  consilieri locali  în funcţie şi  12  consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 

  

 


