
ROMÂNIA 
JUDEŢUL   BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  VADU PAŞII 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 48 
Privind aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 32300 mp situată în 

extravilanul satului Scurtesti, tarlaua 93, P 1261, nr. Cad 26828 comuna Vadu 
Paşii, judeţul Buzău 

 
 

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

- Referatul de aprobare nr. ____________________, a domnului Firon 
Gheorghe, primarul comunei Vadu Paşii; 

- Raport compartimentului de specialitate nr. ___________________, al 
doamnei Nechifor Cristina, consilier juridic; 

- 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 nr. 
____________________; 

- Raportul de evaluare si studiul de oportunitate inregistrate la nr. 
458/14.04.2021;  

- Cererea nr.3297/13.03.2020  a SC KEYBOARB SRL  prin care solicita 
CONCESIONAREA Unei suprafete de 5000 mp teren extravilan in satul 
Stancesti, pentru amplasarea unei statii mobile de sortare agregate de 
balastiera. Societatea are contract cu ABA Buzau – Ialomita de excavare in 
albia raului Buzau.  Consiliul lcal aproba cederea cu 9 voturi pentru si 2 
abtineri. 

- Art. 297, art. 1 alin. 2, sectinea 3, art. 302 – 331 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ 

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.  Consiliul local al comunei Vadu Paşii aprobă concesionarea prin 
„LICITAŢIE DESCHISĂ” a suprafeţei de 32300 mp situată în extravilanul satului 
Scurtesti, tarlaua 93, P 1261, nr. Cad 26828 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău, 
proprietatea privata a Comunei Vadu Pasii. 

Art. 2. Consiliul local al comunei Vadu Paşii aprobă studiul de oportunitate si 
raportul de evaluare inregistrate la nr. 4583/14.04, caietul de sarcini, redevenţa 
conform raportului de evaluare intocmit de evaluator atestat ANEVAR si contractul 
de concesiune pentru concesionarea suprafeţei de 32300 mp situată în extravilanul 
satului Scurtesti, tarlaua 93, P 1261, nr. Cad 26828 comuna Vadu Paşii, judeţul 
Buzău, conform anexei I, II si III care face parte integrantă din  prezenta. 



 Art. 3.  Consiliul local stabileşte în sarcina Primarului, ca prin 
compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate, să realizeze toate 
procedurile legale ce izvorăsc din legislaţia în vigoare în legătură cu concesionarea 
   Art. 4.  Secretarul 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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


