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HOTĂRÂRE  NR. 54 
 Pentru modificarea Hcl nr. 37/2020 privind cumpararea unor imobile - 

teren intravilan in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau pentru prelungirea unui 
drum public 

 
 
 Consiliul Local al comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 
5736/22.05.2020 a primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 

- raportul cu nr. 5737/22.05.2020  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. 
6834/22.06.2020; 

- Hcl nr. 37/2020 privind cumpararea unor imobile - teren intravilan in comuna 
Vadu Pasii, judetul Buzau pentru prelungirea unui drum public 

- Raportul de evaluare intocmite de Evaluator Autorizat Petre Ion inregistrat la 
nr. 3525/19.03.2020; 

- procesul verbal ale sedintei extraordinare din 28.12.2019 prin care a fost 
aprobata de Consiliul local solicitarile dnei Dedu Lucretia. 

- Cererea doamnei Dedu Lucretia nr. 11916/01.11.2019 prin care propune 
vanzarea unui teren situat in T 75 Bajani pentru prelungirea unui drum satesc. 
Consiliul local aproba solicitatea cu 13 voturi pentru cu mentiunea ca aceasta 
achizitie sa fie cuprinsa in bugetul local al anului 2020. 

- 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 modifica art. 1  al HCL nr. 37/2020 privind cumpararea unor 
imobile - teren intravilan in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau pentru prelungirea 
unui drum public, dupa cum urmeaza: 

„ Se aprobă cumpararea terenului situat in sat Bajani, T 75, parcela 740, lotul 3 
in suprafata de 123 mp, nr. cad 25354, pentru suma de 8.200 lei pentru prelungirea 
drumului local care sa deserveasca proprietarii din zona.” 

Celelalte articole ale Hotararii nr. 37/2020 raman valabile. 



   
Art. 2.  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, 
 
                     VOICU VASILE                          TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PAŞII 
22 iunie 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu   14  voturi pentru 0 voturi împotrivă şi  0 abţineri din numărul 
total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  14  consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


