
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 
privind implementarea proiectului „REABILITARE STRADA ORASULUI COMUNA 

VADU PASII, JUDETUL BUZAU” 
 
 
  Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere prevederile: 

- Referat de aprobare nr. _______/___________2021, al domnului Firon Gheorghe, 
Primarul comunei Vadu Paşii; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. _______/__________2021, întocmit şi 
depus de doamna Tudorie Oana, secretarul comunei;	

- 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. _______/_____________2021; 

- Ordonanță de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. d) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1.  Se aprobă implementarea proiectului „REABILITARE STRADA 

ORASULUI COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU”, ptin care se propune a se 
asfalta drumul comunal 15 cu o lungime totala de 752 ml, care face legatura dintre Podul peste 
raul Buzau si DJ 203 K, in valoare totala   2.259.968  lei cu TVA, conform devizului general, 
anexa 1 la prezenta hotarare, din care: 

- buget local            -  2.259.968 lei.  
- C+M -         -  2.027.963 lei. 
Art. 2 Se aproba documentatia tehnico – economica (D.A.L.I.) pentru Proiectul 

„REABILITARE STRADA ORASULUI COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZAU” 
conform documentatiei tehnice intocmita in cadrul proiectului elaborate de S.C. CREATIVE 
ROAD DESIGN S.R.L Bucuresti, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta. 

Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, potrivit legii. 

Art. 4.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Vadu Paşii, judetul Buzău.  

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vadu 
Paşii, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vadu Paşii și prefectului județului 



Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet www.comunavadupasii.ro  . 
  
 
           INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 

VADU PASII 
24 MARTIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul 

total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


