
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36 
privind aprobarea bugerului de venituri si cheltuieli al comunei Vadu Paşii pe anul 2021 si a 

listei obiectivelor de investitii 
 

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 Compartimentul 
financiar contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vadu Paşii; 

- Raportul 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; 

- Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 30108/01.04.2021, 
25609/18.03.2021, 26146/19.03.2021, 29644/31.03.2021; 

- HCJ nr. 40/2021 privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 27.134 mii lei pe 
anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 din fondul constituit la dispoziția consiliului județean 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2022- 2024 din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale	

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021; 	
- Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale, actualizată;	
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
-  Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
- Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- În baza art. 129, alin. 2, lit. „b", alin. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau,  
pe anul 2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Se aproba bugetul estimativ de 1.716.000 lei ata la venituri cat si la cheltuieli pentru sursa F.  
 Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre, în sumă totală de 17.868.000 mii lei. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Vadu Pasii 
prin compartiméntele de specialitate. 

Art. 4. 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 


