
ROMÂNIA 
JUDEŢUL   BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  VADU PAŞII 
 

H O T Ă R Â R E nr. 11 
Privind aprobarea concesionării imobilului – cabinet medical situat pe str. 

Principala, nr. 17,  comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău 
 
 

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

- Referatul de aprobare nr. 999/26.01.2021, a domnului Firon Gheorghe, 
primarul comunei Vadu Paşii; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 1000/26.01.2021, 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 inregistrat la nr. 
1052/27.01.2021; 

- Cererea nr. 2/11.01.2021 inregistrata la Primaria Vadu Pasii sub nr. 
320/12.01.2021 a SC DR. FRANGULESCU SRL prin care solicita rezilierea 
contractului de concesiune nr. 3710/14.04.2011; 

- Cererea inregistrata la Primaria Vadu Pasii sub nr. 310/12.01.2021  a CMA 
DR. PODEANU prin care solicita incheierea unui  contract de concesiune 
pentru imobilul cabinet medical situat pe str. Principala, nr. 17, sat vadu Pasii, 
comuna Vadu Pasii, judetul Buzau; 

- H.G. nr. 884/2004 ( actualizata), privind concesionarea unor spatii cu 
destinatia cabinete medicale; 

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.(1)  Consiliul local al comunei Vadu Paşii aprobă concesionarea fara 
licitatie publica a imobilului – cabinet medical situat pe str. Principala, nr. 17,  comuna 
Vadu Paşii, judeţul Buzău, in suprafata de 110 mp, catre CMA DR. PODEANU, CUI 
27118661. 

(2) Spatiul sus mentionat va fi utilizat doar in scopul desfasurarii de activitati 
medicale. 

Art. 2. Concesionarea spatiului se face in schimbul unei redevente anuale, platita 
de concesionar, in valoare de 1 euro/mp/an in primii 5 ani, iar dupa aceasta perioada, 
nivelul minim al redeventeiva fi stabilita de concedent, pornind de la pretul pietei, sub 
care redeventa nu poate fi acceptata. 
 Art. 3.  Se aproba modelul de contract de concesiune, anexa 1 si procesul verbal 
de predare primire, anexa 2. 



 Art. 4.  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. 5. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică  
prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

      
 

 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                GRIGORE GHEORGHE                   TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
27 IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din numărul 
total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


