
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 
 

PROIECT DE HOTARARE NR. 10 
privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE 

SALUBRIZARE VADU PASII 
 
 

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

- Referat de arobare nr. 767/20.01.2021 a domnului Firon Gheorghe, Primarul comunei Vadu Paşii. 
- Raporul compartimentului de specialitate nr. 768/20.01.2021, al doamnei Nechifor Cristna, consilier 

juridic în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău,  
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi 
comerţ nr. 1053/27.01.2021; 

- Solicitarea Serviciului local de salubrizare Vadu Pasii nr. _____________________; 
- HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor 

apartinind institutiilor publice, actualizat 
- Art. 874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicat; 
- OUG 80/2001 privind stabilirea unor normative de chetuieli pentru autoritatile administratiei publice 

si Institutiilor Publice, anexa 3; 
- Legea 258/2015 privind modificarea si completarea OUG 81/2001 privind stabilirea unor normative 

de chetuieli pentru autoritatile administratiei publice si Institutiilor Publice; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aproba preluarea cu titlu gratuit de catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU 
PASII a autovehiculului Dacia Logan. 

Marca: Dacia, nr inmatriculare BZ – 12 - PVP 
An fabricatie: 2006 
Serie motor: UU1SDABH35061153 
Serie sasiu: AEDA140011T46E3 conform cartii de identitate; 
Art.2. Autovehiculul Dacia Logan care se da in folosinta fara plata va fi utilizat de catre SERVICIUL 

LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII 
Art.3 Predarea - primirea autoturismului se va dace pe baza de proces verbal incheiat intre UAT 

Comuna Vadu Pasii si SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII. 
Art. 4. Secretarul comunei Vadu Paşii va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri  şi o 

va înainta la Instituţia Prefectului Buzău. 
 
           INITIATOR,                             AVIZAT, 
              PRIMAR                                     SECRETAR GENERAL, 
 
   FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
VADU PASII 
IANUARIE 2021 

Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total de 
15 consilieri locali  în funcţie şi   consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                    

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

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

                                                

 

  Nr.  
 
 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre 

SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII 
Domnilor consilieri, 
 
Având  în vedere  : 

- HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor 
apartinind institutiilor publice, actualizat 

- Art. 874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicat; 
- OUG 81/2001 privind stabilirea unor normative de chetuieli pentru autoritatile administratiei publice 

si Institutiilor Publice, anexa 3; 
- Legea 258/2015 privind modificarea si completarea OUG 81/2001 privind stabilirea unor normative 

de chetuieli pentru autoritatile administratiei publice si Institutiilor Publice; 

Şi ţinând  cont faptul ca Primaria vadu Pasii a achizitionat un autovehicul nou si conform 
prevederilor legale are dreptul de a utiliza un singur autovehicul conform, se impune  acordarea cu titlu 
gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII. 

Avand in vedere cele de mai sus am iniţiat proiectul de  hotărâre alăturat pe care îl supun  spre 
dezbatere şi adoptare Consiliului local Vadu Paşii. 

 
 

PRIMAR, 
 

         Firon Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

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

                                                

 

  Nr.  
 

 

R  A  P  O  R  T 
      

al compartimentului de specialitate  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN 

catre SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII 
 

 
 Subsemnata  Nechifor Cristina, consilier juridic in aparatul de specialitate al 

primarului comueia Vadu Pasii ,judetul Buzau, analizant proiectul de hotarare precum si 
Solicitarea Serviciului de salubrizare Vadu Pasii, HG nr. 841/1995 privind procedurile 
de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice, 
actualizat Art. 874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicat; OUG 81/2001 
privind stabilirea unor normative de chetuieli pentru autoritatile administratiei publice si 
Institutiilor Publice, anexa 3; Legea 258/2015 privind modificarea si completarea OUG 
81/2001 privind stabilirea unor normative de chetuieli pentru autoritatile administratiei 
publice si Institutiilor Publice, am constatat ca Primaria comunei Vadu Pasii are 
dreptul de a utiliza un singur autovehicul conform prevederilor legale. 

 
Avand in vedere cele de maisus avizez favorabil proiectul si proun ca acesta sa fie 

analizat si aprobat in prima sedinta a Consiliului local. 
 
 
 
                                       

CONSILIER JURIDIC, 
 

NECHIFOR CRISTINA 
 

 
 

 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PAŞII 

Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 
Nr. _____/_________2021 

 
 
 

AVIZUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea predarii cu titlu gratuit a 
autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE 

SALUBRIZARE VADU PASII 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre aprobarea predarii cu 
titlu gratuit a autovehiculului DACIA LOGAN catre SERVICIUL LOCAL DE 
SALUBRIZARE VADU PASII,  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; 

Având 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, 
 
 


