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PROIECT DE HOTARARE NR. 44  
Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei 

Vadu Pasii, judetul Buzau 
 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, judetul BUZAU; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. ________________  a 

primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. _____________________ al întocmit de dna Neacsu Maria, consilier in aparatul 

de specialitate al primarului  comunei Vadu Pasii; 
- Raportul 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. ___________________________; 

- Dispozitia primarului nr. 209/25.05.2020 privind constituirea comisiei de inventarie și anuală a 
patrimoniului public și privat al comunei Vadu Pașii, județul Buzău 

Avand in vedere prevederile 
- HCL nr. 52/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau 
- HG nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 
judetelor; 

- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparenta decizionala in 
administratia public; 

- Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicata**) privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 

- Legea 554/2004, Actualizata 2020, a contenciosului administrative;    
- art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,  
- art. 357 si  607 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   
În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art. 1. Se completeaza inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vadu 
Pasii, judetul Buzau, aflat in administrarea Consiliului local Vadu Pasii, conform anexei 1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare., cu urmatoarele imobile: 

- Teren extravilan in suprafata de 461 situat in sat Gura Calnaului, aflat perpendicular pe strada 
Podul Canaului,  

- Teren intravilan in suprafata de 1368 mp situate in sat Focsanei, tarlaua T 78; 
- Teren intravilan in suprafata de 6107 mp situate in sat Bajani, T 28;  



Art.2.  Se modifica pozitia nr. 75  din inventar, dupa cum urmeaza: 
- Se modifica categoria de folosinta a terenului extravilan in suprafata de 40.000 mp situate in T 

89, nr cadastral 22573 din teren neproductiv in teren cu ape statatoare 35000 mp si teren 
neproductiv 5000 mp; 

Art. 3. Secretarul general al UAT Vadu Pasii va asigura comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 

 
INITIATOR,                                              AVIZAT, 

             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
10 Mai 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total 
de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


