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HOTĂRÂRE  NR. 3 
privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil - teren 

extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau  
 
 
 Consiliul Local al comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 753/20.01.2021 a 

primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. 764/20.01.2021 al întocmit de dna Nechifor Cristina, consilier juridic in 

aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii; 
- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comert inregistrat la nr. 1060/27.01.2021; 

- art.858, art.863, lit.a) art. 1650 alin.(1), art. 1666 şi 1657 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică;  
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1. – (1) Se emite avizul de principiu pentru cumpararea unui imobil - teren extravilan in 
sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau in suprafata de 1000 mp situat in T 70, parcela 536, 
comuna Sageata, Sat Beilic,  judetul Buzau, în vederea construirii unui SRM in cadrul proiectului 
INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA 
VADU PASII, SATELE APARTINATOARE BAJANI, FOCSANEI, GURA CALNAULUI, 
SCURTESTI, STANCESTI SI VADU PASII, JUDETUL BUZAU” 
  Art.2. Se împuterniceşte domnul FIRON GHEORGHE, primarul comunei Vadu Pasii sa 
contracteze servicii de evaluate a pretului de piata si sa semneze antecontractul de vanzare 
cumparare la pretul stabilit. 

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

 
 

                         
 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 

                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                GRIGORE GHEORGHE                   TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
27 IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din numărul 
total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                   
    
    
 


