
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PASII 

CONSILIUL LOCAL VADU PASII 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 35 
privind darea in administrare Scolii Gimnaziale Vadu Pasii a imobilului situate pe str. 

Principala nr. 22, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii judetul Buzau 
 
 

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii ,Judeţul  Buzău; 
       Având în vedere: 

- Referat de aprobare  nr. 3759/27.03.2020 a domnului Firon Gheorghe, primarul 
comunei Vadu Paşii; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 3760/27.03.2020; 
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comer nr.  3793/30.03.2020; 

- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 297 alin(1) lit a) si 
art. 298 - 301; 

- Procesul verbal de finalizare a lucrarilor nr. 2837/06.03.2020; 
- Adresa nr. 3630/23.03.2020 prin care Uat Vadu Pasii anunta finalizarea lucrarilor ce 

constructie Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei publice 
- contractul de finanţare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice nr. 4764/21.12.2017 și unitatea administrativ teritorială Vadu Pasii nr. 14934 
/data 29.12.2017. 

    In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) și alin. 
(3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

Art.1.(1) Se aproba darea in administrare Scolii Gimnaziale Vadu Pasii a imobilului 
situate pe str. Principala nr. 22, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii judetul Buzau, reabilitat si 
extins printr-un proiect finantat cu fonguri guvernamentale PNDL, avand  nr. Cad. 23942, ne. 
carte funciara – 23942, suprafata construita la sol – 903,60 mp, suprafata extindere – 646,70 mp, 
suprafata desfasurata – 1550,30 mp; cu o valoare totala  de4.224.633,99 lei. 

(2) Destinatia bunului care face obiectul darii in administrare este institutie de invatamant 
primar si gimnazial, iar termenul de predare –primire a bunului este nelimitat sau pe perioada 
existentei Scolii Gimnaziale Vadu Pasii. 

(3) Se aproba predarea - primirea bunurilor achizitionate prin proiectul investiții 
"Reabilitare si Extindere Scoala Gimnaziala Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau" , 
finanțat prin Programul naţional de dezvoltare locală (PNDL), cu o valoare totala de 118.190 lei 
fara TVA, dupa cum urmeaza: 

- banci scolare individuale – 250 buc; 
- scaune scolare – 250 buc; 
- table scolare monobloc – 20 buc; 
- scaune catedra fotoliu – 12 buc; 
- dulap biblioteca cu doua usi – 12 buc; 
- catedra cu dulap – 12 buc; 
- laptop – 18 buc; 



 Art. 2. Se împuterniceşte domnul  FIRON GHEORGHE, in calitate de primar al 
comunei Vadu Pasii sa semneze procesul verbal de predare primire cu scoala Gimnaziala Vadu 
Pasii. 

Art.3. Secretarul general unitatii administrativ-teritoriale va asigura comunicarea 
hotararii autoritatilor si institutiilor interesate. 
 
   
                     
           PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                            SECRETAR GENERAL, 
 
             GEORGESCU CRISTINEL                 TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
 VADU PASII 
            30 MARTIE 2020 
 Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din 
numărul total de 11 consilieri locali  în funcţie şi  11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


