
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  NR. 57 

privind dezmembrarea unor terenuri care 
aparţin domeniului privat al comunei Vadu Paşii din satele Gura Calnaului, 

numar cadastral 25964 si Bajani, numar cadastral 24703 
 
 Consiliul Local Vadu Paşii, 
 Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului, înregistrată la nr.  6743/19.06.2020; 
• raportul compartimentului de specialitate nr. 6757/19.06.2020 al doamnei 

Neacsu Maria, consilier in cadrul Compartimentului agricol si fond 
funciar; 

• 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 
nr. 6837/22.06.2020; 

• Documentatiile tehnice intocmite in vederea dezmembrarii terenurilor 
proprietate privata ale comunei Vadu Pasii, situate in sat Vadu Pasii nr. 
cadastral 24006; 

• prevederile Legii cadastrului imobiliar nr. 7 din 13 martie 1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, le art. 23 lit h), art. 
132, alin. 1 respectiv art. 135 alin. 1 lit a) si alin 3 din Ordinul nr. 700 din 
9 iulie 2014 privind aprobarea regulamentului de aviare, receptie si 
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. 

 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 dezmembrarea unui teren proprietatea privata a comunei 
Vadu Pasii, situat in Sat Gura Calnaului, cvartal  9, parcela 457, numar cadastral 
25964, in suprafata totala de 516 mp, in 3 loturi, astfel: 
 lotul 1 cu nr. cadastral 26125, in suprafata de 94 mp; 
 lotul 2 cu nr. cadastral 26126, in suprafata de 336 mp; 
 lotul 3 cu nr. cadastral 26127, in suprafata de 86 mp; 
 Art.2. Se aproba dezmembrarea unui teren proprietatea privata a comunei 
Vadu Pasii, situat in Sat Bajani, cvartal  5, parcela 300, numar cadastral 24703 in 
suprafata totala de 1166 mp, in 3 loturi, astfel: 
 lotul 1 cu nr. cadastral 26155, in suprafata de 653 mp; 
 lotul 2 cu nr. cadastral 26156, in suprafata de 73 mp; 
 lotul 3 cu nr. cadastral 26157, in suprafata de 440 mp; 
 Art.3. Reprezentarea grafica a loturilor de teren este evidentiata in 
documentatia cadastrala anexata la prezenta hotarare. 



 

 Art. 4 Se imputerniceste dnul Firon Gheorghe, primarul comunei Vadu 
Pasii,   sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenurilor ce fac obiectul 
prezentei hotarari. 
 Art.5. Secretarul general al UAT va aduce la cunoştinţă publică, 
persoanelor, compartimentelor, autorităţilor şi instituţiilor interesate prevederile 
prezentei hotarări şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
 
 
           PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                     VOICU VASILE                          TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PAŞII 
22 iunie 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu   9  voturi pentru 0 voturi împotrivă şi  5 abţineri din numărul total 
de 15  consilieri locali  în funcţie şi  14  consilieri locali prezenţi la şedinţă 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


