
ROMÂNIA 
JUDEŢUL   BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  VADU PAŞII 
                                                                                 
             

 PROIECT DE HOTARARE NR. 85 
privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC 

SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2020 
             
 
            Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău ; 

Având în vedere: 
- Referatului de aprobare nr. 1391615.12.2020, al domnului Firon Gheorghe, 

Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;  
- Raporul compartimentului de specialitate nr. 13917/15.12.2020, depus de dna. 

Dinu Iuliana, inspector în 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. 
___________________________; 

- Adresa SC SERVICE CONSLOC SRL nr. ________________ 
- Nota de fundamentare nr. ___________________ 
- HCL nr. ____________ de aprobare Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC 

SERVICE CONSLOC SRL pentru anul 2020; 
- Actul Constitutiv al SC SERVICE CONSLOC SRL Vadu Paşii aprobat prin 

HCL nr. 32/30.06.2005; 

- Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată; 

- Prevederile Ordinului nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii 
economici, actualizat; 

- 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; 
 

H O T Ă R Ă ȘT E : 
 
           Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli  al SC 
SERVICE CONSLOC SRL Vadu Paşii, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1,  
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Administratorul SC SERVICE CONSLOC SRL Vadu Paşii, va duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Art. 3. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă 
publică prevederile prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului 
Buzău. 
 
 
 

       Initiator,        Avizat, 

          Primar,                    Secretar,  
Firon Gheorghe      Tudorie Florentina Oana 

 
VADU PASII 

14.12.2020 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........din .... consilieri in functie / prezenti ........... 

Voturi pentru:........ Voturi impotrivă ...... Abtineri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                

Nr. 13916/15.12.2020 
     
 

 
 REFERAT DE APROBARE  

La proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli al  SC SERVICE CONSLOC SRL  pentru anul 2020 

 
În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC SERVICE CONSLOC 

SRL Vadu Paşii SRL, aprobat prin HCL nr. 32/30.06.2005 care stipulează faptul că : 
administratorul întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli al societății și îl 
supune aprobării consiliului local Vadu Paşii; 

Având în vedere nota de fundamentare privind Bugetul de venituri si cheltuieli 
pe anul 2020 pentru SC SERVICE CONSLOC SRL   
          Faţă de cele prezentate supun spre aprobare proiectul de hotărâre iniţiat.      

 
 
 

Primar,  
 

FIRON GHEORGHE 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                

 
Nr. 13917/15.12.2020 
 
 

RAPORTUL 
 COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
al  SC SERVICE CONSLOC SRL  pentru anul 2020  

 
     Subsemnata Dinu Iuiana, inspector  in aparatul de specialitate al primarului, având in 

vedere: 
Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 
Prevederile Ordinului nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, actualizat; 
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; 
Analiza listei obiectivelor de investitii şi a bugetului de venituri si cheltuieli din care rezultă 

ca valorile propuse se bazează pe o calculatie corecta şi decent a posibilitatilor de realizare a 
veniturilor şi incadrarea cheltuielilor la limita veniturilor inclusiv cheltuielile de capital, in final 
bugetul de venituri si cheltuieli echilibrandu – se. 

Avand in vedere cele de mai sus sunt de accord cu discutarea proiectului de hotarare in 
forma prezentata. 

 

Inspector, 
Dinu Iuliana Simona 

 
 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 

 
Nr.  
 

 
 

RAPORTUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
al  SC SERVICE CONSLOC SRL  pentru anul 2020, a organigramei si a 

statului de functii  
 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  SC SERVICE CONSLOC SRL  pentru anul 
2020, a organigramei si a statului de functii, a constatat: 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli al Sc SERVICE CONSLOC SRL a fost 
realizat conform legislaţiei în vigoare. 

- Lista de investiţii a fost întocmită pe baza previziunii realiste a veniturilor 
societaţii. 

Avănd în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale 
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca 
acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima 
sa şedinţă. 

 
 

 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 

 
 
 



 


