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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 3 
privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil - teren 

extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau  
 
 
 Consiliul Local al comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 753/20.01.2021 a 

primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. 764/20.01.2021 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. 1060/27.01.2021; 

- 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 emite avizul de principiu pentru cumpararea unui imobil - teren extravilan in 
sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau in suprafata de 1000 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” 
  Art.2. Se împuterniceşte domnul FIRON GHEORGHE, primarul comunei Vadu Pasii sa 
contracteze servicii de evaluate a pretului de piata si sa semneze antecontractul de vanzare 
cumparare la pretul stabilit. 

Art. 3.  Secretarul general al 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.                                                   
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  Nr.  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
         la proiectul de hotărâre 

privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil - 
teren extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau 

 
Domnilor consilieri, 
Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în conformitate cu prevederile din art. 858 si 

863 si Codul Civil:” Proprietatea publica este dreptul de proprietate ce apartine 
statului sau unei unitati administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor 
sau prin declaratia legii, sunt de uz ori de interes public, cu conditia sa fie dobandite 
prin unul dintre modurile prevazute de lege. 

Dreptul de proprietate publica se dobandeste: 
    a) prin achizitie publica, efectuata in conditiile legii; 
    b) prin expropriere pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii; 
    c) prin donatie sau legat, acceptat in conditiile legii, daca bunul, prin natura 

lui sau prin vointa dispunatorului, devine de uz ori de interes public; 
    d) prin conventie cu titlu oneros, daca bunul, prin natura lui sau prin vointa 

dobanditorului, devine de uz ori de interes public; 
    e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului in domeniul public 

al acestuia sau din domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in 
domeniul public al acesteia, in conditiile legii; 

    f) prin alte moduri stabilite de lege.” 
 Ca urmare a celor expuse mai sus, proiectul de hotărâre iniţiat de primar poate 

fi promovat spre dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Local. 
 

 
PRIMAR, 

 
Firon Gheorghe 
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Nr. _______/______________2021 
 
 
 

Avizul 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

privind emiterea avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil 
- teren extravilan in sat Beilic, comuna Sageata, judetul Buzau 

 
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 emiterea 
avizului de principiu pentru cumpararea unui imobil - teren extravilan in sat Beilic, 
comuna Sageata, judetul Buzau 

- Acest teren este liber de sarcini;  
-Există raportul compartimentului de specialitate, în legătură cu proiectul de 

hotărâre, aşa cum prevede legea mai sus menţionată, întocmit şi depus de doamna 
Nechifor Cristina, consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu 
Paşii, judeţul Buzău,; 

Avănd 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, 
 

 

 


