
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64
Privind vânzarea unui terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu

Paşii, judeţul Buzău

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

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr.
_____________________  a primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau;

- raportul cu nr. ____________________ 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.
______________________________;

- Rapoartul de evaluare intocmite de Evaluator Autorizat Petre Ion inregistrat la
nr. 9442/13.08.2021;

- Cererea nr.  8202/14.07.2021 a domnului ADAM CONSTANTIN prin care
solicita cumpararea terenului primit n folosinta gratuita conform Legii nr.
15/2003 pe care a edificat un imobil, aprobata de Consiliul local cu 15 voturi
pentru, 0 voturi impotriva  si 0 abtineriart. 36, alin.1 din Legea nr. 18/1991 a
fondului funciar;

- art. 4 din Legea 213/1998, privind  proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, actualizata;

- art. 311, 363 si 364  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 Â R E

          Art.1 (1) Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului intravilan în
suprafata de 551 mp situat în cvartal 1, parcela 7, str. George Calinescu, sat Bajani,
comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, nr. cadastral 30136, carte funciara nr. 30136 – C1
aparţinînd domeniului privat al comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, în favoarea
domnului ADAM CONSTANTIN, legitimar cu CI seria XZ 549720, domiciliat in sat
Vadu Pasii, str. Orasului, nr. 115, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, proprietatar al
imobilului in suprafata de 87 mp edificat pe acest teren. 

(2) Se aprobă Raportul de evaluare nr. 9442/13.08.2021 întocmit de către
evaluator autorizat PETRE  Ion care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



(3) Preţul de vânzare terenului, este 10.500 euro, reprezentand suma de 51.600
lei.

(4) Se aprobă încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare între
Comuna Vadu Pasii şi domnului ADAM CONSTANTIN, legitimar cu CI seria XZ
549720. 

(5) Se împuterniceşte domnul FIRON GHEORGHE, primarul comunei Vadu
Pasii să semneze în numele comunei Vadu Pasii, contractul de vânzare-cumpărare. 

(6) Plata contravalorii imobilului se va efectua în lei in contul vanzatorului,
neplata atrage revocarea de drept a prezentei hotărâri şi rezoluţiunea contractului de
vânzare cumpărare 

(7) Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară, vor fi
suportate de cumpărător.

Art.2  Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a
persoanelor, compartimentelor, autorităţilor  şi instituţiilor vizate şi interesate,
prevederile prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

                       INITIATOR,                                               AVIZAT,
                         PRIMAR                                                 SECRETAR,

                   FIRON GHEORGHE                 TUDORIE FLORENTINA OANA
                         
VADU PAŞII
21.09.2021

Hotărârea a fost adoptată cu      voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţineri 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

la proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat al Comunei
Vadu Paşii, judeţul Buzău

Articolul 13 alin.1 al Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare precizează următoarele:

"Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-

teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica,

potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a

teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de catre titular a constructiei."

Potrivit OUG nr. 57/2019 printre atribuțiile  consiliilor locale este și aceea de a
administra domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Drept urmare consiliile locale hotărăsc vânzarea, concesionarea, sau închirierea bunurilor
proprietate privată a comunei în condițiile legii.

Articolul 363 si 364 din OUG nr. 57/2019, precizează:
ART. 363

    Reguli speciale privind procedura de vanzare  a bunurilor din domeniul privat

    (1)  Vanzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-

teritoriale se face prin licitatie publica, organizata in conditiile prevazute la art. 334-346, cu

respectarea principiilor prevazute la art. 311, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede

altfel.

    (2)  Stabilirea oportunitatii vanzarii bunurilor din domeniul privat al statului sau al

unitatilor administrativ-teritoriale si organizarea licitatiei publice se realizeaza de catre autoritatile

prevazute la art. 287, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel.

    (3)  Vanzarea prin licitatie publica a bunurilor imobile proprietate privata a statului, cu

exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel, se aproba prin hotarare a Guvernului.

    (4)  Vanzarea prin licitatie publica a bunurilor imobile apartinand unitatilor

administrativ-teritoriale se aproba prin hotarare a consiliului judetean, a Consiliului General al

Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului,

dupa caz.

    (5)  Garantia se stabileste intre 3 si 10% din pretul contractului de vanzare, fara TVA.

    (6)  Cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel, pretul minim de vanzare,

aprobat prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a autoritatilor deliberative de la nivelul

administratiei publice locale, dupa caz, va fi valoarea cea mai mare dintre pretul de piata

determinat prin raport de evaluare intocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati, in

conditiile legii, si selectati prin licitatie publica, si valoarea de inventar a imobilului.

    (7)  Raspunderea juridica privind corectitudinea stabilirii pretului prevazut in raportul de

evaluare revine exclusiv evaluatorului care a intocmit respectivul raport de evaluare.



    (8)  Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de maximum 30 de

zile de la data incasarii pretului.

    ART. 364

    Exceptii de la regulile privind procedura de vanzare  a bunurilor din domeniul privat

    (1)  Prin exceptie de la prevederile art. 363 alin. (1), in cazul vanzarii unui teren aflat in

proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate

constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la

cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de

evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz.

    (2)  Proprietarii constructiilor prevazute la alin. (1) sunt notificati in termen de 15 zile

asupra hotararii consiliului local sau judetean si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen

de 15 zile de la primirea notificarii.

    (3)  Prin legi speciale se pot institui alte exceptii de la procedura licitatiei publice.

Vânzarea este oportună şi necesară în concordanţă cu intenţia comunităţii de a valorifica cât
mai judicios bunurile aparţinând domeniului privat al localităţii.

Sumele rezultate din vânzare contribuie la creşterea veniturilor aduse la bugetul local .
Faţă de cele prezentate vă propun spre  analiză şi aprobare proiectul de hotărâre  privind

vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău.

PRIMAR,
FIRON GHEORGHE



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

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

Nr. 

RAPORT 
al compartimentului de specialitate 

Privind vânzarea unor terenri aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău

                 Subsemnata NECHIFOR CRISTINA consilier juridic in aparatul de specialitae al
primarului comunei Vau Pasii, luând act de expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, am
constatat:

- Pe terenul intravilan în suprafata de 551 mp situat în cvartal 1, parcela 7, str. George
Calinescu, sat Bajani, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, nr. cadastral 30136, carte
funciara nr. 30136 – C1 aparţinînd domeniului privat al comunei Vadu Pasii, judeţul
Buzău, domnul ADAM CONSTANTIN, legitimat cu CI seria XZ 549720, domiciliat in sat
Vadu Pasii, str. Orasului, nr. 115, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau, a edificat un imobil
in suprafata de 87 mp.

 Imobilele de mai sus propuse spre vanzare nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a
dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in temeiul legilor reparatorii, nu sunt grevate
de sarcini si nu fac obiectul vreunui litigiu.

Primaria Vadu Paşii a demarat procedura de stabilire a valorii de piaţă a terenului în cauză,
conform normelor ANEVAR, prin contractarea unui expert evaluator, care ne-a înaintat

- Rapoartul de evaluare intocmite de Evaluator Autorizat Petre Ion inregistrat la nr.
9442/1308.2021;

Având în vedere condiţiile economice din prezent consider oportună vânzarea suprafeţei de
teren şi mă declar de acord ca proiectul de hotărâre să fie analizat şi aprobat în prima şedinţă  de
către Consiliul local.

 

Consilier juridic 
Nechifor Cristina,



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

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

COMISIA DE SPECIALITATE

Nr. _______/_________.2021

Avizul 
 COMISIEI DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind vânzarea unui teren aparţinând domeniului
privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău

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 vânzarea
unui teren aparţinând domeniului privat al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău,
a constatat şi stabilit: 

- 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;

Având în vedere cele de mai sus, comisia de specialitate nu se declară de acord
cu proiectul de hotărâre. 

Preşedinte, Secretar,


