
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 
privind acceptarea donaţiei unor terenuri în vederea construirii unor SRM – uri 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”, UAT VADU 
PASII 

 
 Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere următoarele: 

- Referatul de aprobare nr.  760/20.01.2021, al domnului Firon Gheorghe, Primarul 
comunei Vadu Paşii  

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 761/20.01.2021 depus de doamna Neacsu 
Maria, consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,	 pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. 1061/27.01.2021;	

- Acord de punere la dispozitie teren arabil extravilan in suprafata de 300 mp situat in T 64, 
parcela 368, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau a numitilor MICU ION si MICU DOINA;	

- Acord de punere la dispozitie teren arabil extravilan in suprafata de 919 mp situat in T 70, 
parcela 536, comuna Sageata, Sat Beilic,  judetul Buzau a numitilor Puscoi Anica, Puscoi 
Marian, Bindar Aurora, Puscoi Anghel;	

- prevederile Ghidului solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru 
programul  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 
8- Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, 
Apelul de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturalecare stabilesc obligativitatea elaborării unui Studiu de Fezabilitate necesar 
obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul acestui domeniu; 

- art.25, alin.1 şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,	

- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările ulterioare,	

- Legea nr. 213/1998 privind domeniul public si privat;	

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se acceptă donatia numitilor MICU ION si MICU DOINA la domeniului privat al 
comunei Vadu Paşii a unui teren arabil extravilan in suprafata de 300 mp situat in T 64, parcela 368, 
comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, în vederea comstruirii 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”. 

(2) Se acceptă donatia numitilor PUSCOI ANICA, PUSCOI MARIAN, BINDAR AURORA, 
PUSCOI ANGHEL la domeniului privat al comunei Vadu Paşii a unui teren arabil extravilan in 
suprafata de 919 mp situat in T 70, parcela 536, comuna Sageata, Sat Beilic,  judetul Buzau, în 
vederea comstruirii 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 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza D-l Firon Gheorghe – 
Primarul comunei Vadu Paşii prin aparatul de specialitate. 

Art. 3. Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului 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 

PRIMAR 
Nr.  
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind acceptarea donaţiei unor terenuri  în vederea infiintarii unor drumuri 

publice 
 

 Domnilor consilieri, 
  Având în vedere intentia domnilor MICU ION si MICU DOINA sa doneze la domeniului 

privat al comunei Vadu Paşii un teren arabil extravilan in suprafata de 300 mp situat in T 64, parcela 
368, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau si numitii PUSCOI ANICA, PUSCOI MARIAN, BINDAR 
AURORA, PUSCOI ANGHEL sa doneze la domeniului privat al comunei Vadu Paşii a unui teren arabil 
extravilan in suprafata de 919 mp situat in T 70, parcela 536, comuna Sageata, Sat Beilic,  judetul 
Buzau. precum si prevederile : 

• Acord de punere la dispozitie teren arabil extravilan in suprafata de 300 mp situat in T 64, 
parcela 368, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau a numitilor MICU ION si MICU DOINA; 

• Acord de punere la dispozitie teren arabil extravilan in suprafata de 919 mp situat in T 70, 
parcela 536, comuna Sageata, Sat Beilic,  judetul Buzau a numitilor Puscoi Anica, Puscoi 
Marian, Bindar Aurora, Puscoi Anghel; 

• prevederile Ghidului solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor pentru 
programul  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 8- 
Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Apelul 
de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturalecare stabilesc obligativitatea elaborării unui Studiu de Fezabilitate necesar 
obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul acestui domeniu; 

• art.25, alin.1 şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

• art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările ulterioare, 

• Legea nr. 213/1998 privind domeniul public si privat; 
am întocmit prezenta şi am iniţiat proiectul de hotărâre, pe care vi le-am înaintat spre analiză şi 
aprobare 

 
   
Primar, 

 
FIRON GHEORGHE 

 
 
 



 
 

 O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon:0238/588109  Fax : 0238/588419 

 
Nr.  
 
 

 
RAPORTUL 

AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 
privind acceptarea donaţiei unor terenuri  în vederea infiintarii unor drumuri 

publice 
 

Obiectul contractul de donaţie care va fi incheiat intre Comuna Vadu Pasii si 
domnii MICU ION si MICU DOINA va fi un teren arabil extravilan in suprafata de 
300 mp situat in T 64, parcela 368, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau. 

Obiectul contractul de donaţie care va fi incheiat intre Comuna Vadu Pasii si 
domnii  PUSCOI ANICA, PUSCOI MARIAN, BINDAR AURORA, PUSCOI 
ANGHEL va fi un teren arabil extravilan in suprafata de 919 mp situat in T 70, parcela 
536, comuna Sageata, Sat Beilic,  judetul Buzau 

Prin hotărârea Consiliului local Vadu Pasii nr. 79/2020 privind  aprobare a 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investitia  "Infiintare sistem 
inteligent de distributie gaze naturale in comuna Vadu Pașii, satele apartinatoare 
Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești si Vadu Pașii, Judetul Buzău”, s-
a stabilit locul unde va for fi construite SRM urile, unul in satul Beilic, comuna 
Sageata sic el de al doile a in sat Stancesti, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, UAT 
Vadu Pasii a inceput demersurile pentru a fi proprietara pe aceste terenuri. 

Drept urmare s-a întocmit astfel o documentaţie topografică, s-a depus extrasul 
c.f. care atestă calitatea de proprietari a donatorilor.  

Avand in vedere cele de mai sus, am constatat ca proiectul de hotarare este 
oportun si foarte important pentru dezvoltarea comunei Vadu Pasii, iar investitia care 
urmeaza a se realiza este cuprinsa in buget si in lista obiectivelor de investitii, drept 
urmare avizez favorabil acest proiect de hotarare 
 

Inspector, 
 Neacsu Maria 

 
 
 

 



 
 

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 
 
 

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  privind acceptarea 
donaţiei unor terenuri  în vederea infiintarii unor drumuri publice in comuna Vadu 
Pasii,  a constatat: 

- proiect de hotărâre are la bază solicitarea compartimentului de specialitate 
vizat, din aparatul de specialitate şi a fost iniţiat de persoana îndreptăţită de lege; 

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
în domeniu; 

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către 
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre; 
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, 
 

 
 


