
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 35 
privind aprobarea folosirii excedentului din anii precedenţi 

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

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

- Raporul compartimentului de specialitate nr. _________/__________2021, depus de dna Dinu 
Iuliana inspector  în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii; 

- 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 comerţ nr. ________/_________________2021; 

- Hcl nr. 20/2021 privind aprobarea  Contului de Execuţie  pe  anul 2020; 
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;  
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile 

ulterioare; 
- Prevederile art. 1, pct. 12 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea OUG nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Ordinul MAI şi al MFP nr. 130/777/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea 
nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor 
administrativ-teritoriale; 

În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Consiliul local aprobă folosirea sumei de 10.077.970 lei din excedentul din cumulul anilor 
precedenti,  cu urmatoarea destinatie: 

v Finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (avans “Înființare sistem de canalizare menajeră 
și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vadu Pașii, sat Vadu Pașii, județul 
Buzău”)  in suma de 3.866.190 lei 

v Gol temporar  de casa sectiunea dezvoltare BUGET PROPRIU in suma de 6.211.780 lei 
v Gol temporar de casa sectiunea functionare in suma de 0 lei 

Art. 2. Consiliul local stabileşte în sarcina Primarului ca prin Compartimentului Financiar – Contabil, 
Achiziţii publice, Resurse Umane şi Dezvoltare locala din aparatul de specialitate, să duca la indeplinire 
prevederile prezentei.  

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

 
            INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 

VADU PASII 
Aprilie  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 


