
                                                     
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 

 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E A  NR. 86 
privind delegarea atributiilor de director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII 
 

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

- Referat de aprobare nr. 13918/15.12.2020 al domnului Firon Gheorghe, Primarul comunei 
Vadu Paşii, judeţul Buzău; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 13919/15.12.20202020 depus de doamna 
Nechifor Cristina, consilier juridic in aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu 
Pasii;  

- Aviz comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. _______________________2020; 
- Adresa nr. 3606/10.12.2020 a SC SERVICE CONSLOC SRL inregistrata la 

nr.13757/10.12.2020 
- HCL nr. 89/21.12.2019 privind delegarea atributiilor de director al SC SERVICE CONSLOC 

SRL Vadu Pasii; 
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
- Actul Constitutiv al SC SERVICE CONSLOC SRL Vadu Paşii aprobat prin HCL nr. 

32/30.06.2005; 
- HCL nr. 54/12.10.2016 priind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru SC 

SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII; 
 În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1  Se aproba  delegarea atributiilor de director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU 

PASII al domnului Mihaescu Dan Marius, legitimat cu Ci seria   nr.  , CNP  , director al SC SERVICE 
CONSLOC SRL VADU PASII, pentru o perioada de 3 an, cu un salariu echivalet cu cel primit pentru 
indeplinirea functiei de administrator al societatii sus mentionate. 

Art.2 Se aproba modelul de Contract privind mandatarea domnului Mihaescu Dan Marius in 
calitatea de director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta. 

Art. 3. Se desemneaza domnul Chijer Nicolae, Consilier local si doamna Nechifor Cristina, 
consilier juridic in aparatul de specialitate sa semneze actul aditional la contractul de mandat potrivit 
prezentei hotarari  

Art. 4.   Secretarul 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 
16.12.2020 
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. 13918/15.12.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind delegarea atributiilor de director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII 

 
 

 Conform HCL nr. 89/21.12.2019 privind delegarea atributiilor de director al SC SERVICE 
CONSLOC SRL Vadu Pasii domnul Mihaescu Dan Marius, legitimat cu Ci seria XZ nr.  , cnp  , 
indeplineste functia de director  al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII Potrivit actului 
constitutiv al SC SERVICE CONSLOC SRL atributiile Directorului General sunt in principal 
urmatoarele: 

- Este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului 
de activitate si va instiinta Consiliul Local de toate neregulile contatate cu ocazia indeplinirii 
atributiilor sale; 

- Reprezinta societatea in raporturile cu tertii; 
- Asigura conducerea curenta a societatii; 
- Aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii stabilite de Consiliul Local; 
- Negiciaza si semneaza contractul colectiv de munca; 
- Negociaza si semneaza conform legii, salariile personalului societatii cu incadrarea in bugetul 

de venituri si cheltuieli aprobat; 
- Angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii in conditiile legii; 
- Urmareste si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local si a prevederilor 

legale; 
- Aproba regulamentele si instructiunile de serviciu pentru administrarea si pastrarea mijloacelor 

aflate in administrarea societatii; 

 Avand in vedere cele de mai sus am initiat proiectul privind privind delegarea atributiilor de 
director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU PASII, pe care il supun dezbaterii si aprobarii. 
 

PRIMAR, 
FIRON GHEORGHE 

 
 
 
 
   



 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

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

                                                
Nr. _________/_____________2020 
 
 
 

 
 

AVIZUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor, analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind 
privind  delegarea atributiilor de director al SC SERVICE CONSLOC SRL VADU 
PASII, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, 
a constatat şi stabilit: 

- există raportul compartimentului de specialitate, în legătură cu proiectul de 
hotărâre, aşa cum prevede legea, întocmit şi depus de doamna Nechifor 
Cristina, consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei 
Vadu Paşii; 

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, 

 
 

 
 
 
 


