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HOTARAREA  NR. 18 

Privind  solicitarea de a se aproba prin Hotarare de Guvern trecerea imobilului ,,Casa 
Negulescu,, situat in comuna Vadu Pasii, sat Bajani, format din cladire si teren, din 

domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul 
de Politie Judetean Buzau, in domeniul public al comunei Vadu Pasii  

 
 Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau. 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Vadu Pasii inregistrata la nr. 

2030/19.02.2020 ; 
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 2030/19.02.2020  intocmit si depus de 

doamna Nechifor Cristina 
- Avizul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor inregistrat la nr.  ; 
- Adresa nr. 195092/SPIPIP/04.04.2019 a Inspectoratului General al Politiei Romane;  
- Adresa IPJ Buzau – Serviciul Logistic nr. 343090/27.09.2019; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic ala 

acesteia; 
În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
H O T A R A S T E: 

 
 Art. 1 (1) Consiliul Local Vadu Pasii solicita sa se aprobe prin Hotarare de Guvern 
trecerea imobilului ,,Casa Negulescu,, situat in comuna Vadu Pasii, sat Bajani, format din cladire 
si teren, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – 
Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, in domeniul public al comunei Vadu Pasii, imobil 
identificat conform anexei 1 la prezenta. 

 (2) Se solicita Guvernului Romaniei, declararea bunului imobil care face obiectul 
prezentei hotarari, din bun de interes national in bun de interes public local. 

 (3) Mentionam ca destinatia acestui imobil va fi de sala de evenimente si intruniri, iar in 
cazul nerespectarii acestei destinatii imobilul va reveni in domeniul public al statului. 

 Art.2 Imobilul prevazut la art. 1 nu face obiectul vreunei solicitari de retocedare, 
restituire sau alte litigii. 



 Art.3 Predarea-primirea imobilului se va face intre Inspectoratul de Politie Judetean 
Buzau si Consiliului Local Vadu Pasii, dupa aprobarea transferului proprietatii prin hotarare a 
Guvernului. 
 Art. 4. Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea orice 
dispozitii contrare. 
 Art. 5. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a 
persoanelor, a compartimentelor, autorităţilor, prevederile prezentei şi o va înainta la instituţia 
Prefectului Buzău. 
        
               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 11  abţinere din 
numărul total de 11 consilieri locali in functie si   11  consilieri prezenţi la şedinţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


