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HOTARARE NR. 16 

privind declararea unor bunuri ca bunuri de uz 
si de interes public local 

 
 
            Consiliul local al comunei Vadu Pasii , judetul Buzau ; 
            Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei inregistrata sub nr. 
1822/14.02.2020; 

- Raportul compartimentului juridic inregistrat sub  nr. 1823/14.02.2020; 
- 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, 
inregistrat sub nr. 2347/26.02.2020;  

- Contract de finantare nr. C1920074X208421001036/19.06.2018 cu Agentia 
Pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil  in conditiile programului national pentru  dezvoltare locala 
pentru proiectul “ Achizitionare utilaje si echipamente pentru servicii 
comunitare in  Comuna Vadu Pasii, Judetul Buzau” 

- Factura seria 22190200/05.06.2019 
- Având în vedere procesul – verbal de predare – primire din data de 

27.06.2019  cu datele de identificare pentru utilajul specializat in gestionarea 
deseurilor MARCA DAF, MODEL CF300, SERIE: 
XLRASM4100G211937, MODL SUPRASTRUCTURA 204 SERIE 
172040124. 

- Având în vedere prevederile HCL nr. 38/28.09.2017 privind implementarea 
proiectului „Achizitionare utilaje si echipamente pentru servicii comunitare 
in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau ”; 

- Adresa nr. 15175/12.11.2019 a Institutiei Prefectului – judetul Buzau prin 
care se aduce la cunostinta  solicitarea  nr. 13917/16.10.2019  a  M.D.R.A.P; 

- Art . 286  alin (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile H. G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru   

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

- Având în vedere prevederile art. 858 Legea nr. 287/2009 -  Noul Cod Civil, 
republicată cu modificările ulterioare; 

- Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 



- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

In temeiul art 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ ; 

 
 

-H O T Ă R Ă Ş T E- 
 

Art.1  Se declara ca fiind bunuri de uz si de interes public local,  a  utilajului 
specializat in gestionarea deseurilor MARCA DAF, MODEL CF300, SERIE: 
XLRASM4100G211937, MODL SUPRASTRUCTURA 204 SERIE 172040124. 
       Art.2  Secretarul general al comunei Vadu Pasii va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor si persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZĂ, 
     CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
        BRATU VASILE                              TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PAŞII 
26 februarie 2020 

Hotărârea a fost adoptată cu 11  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi  0 abţinere 
din numărul total de 11 consilieri locali in functie si   11   consilieri prezenţi la 
şedinţă 

 


