
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

HOTĂRÂRE NR. 36 
Privind vânzarea unor 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. 

4363/14.04.2020 a primarului comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. 4364/14.04.2020 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. 
________________; 

- Rapoartele de evaluare intocmite de Evaluator Autorizat Petre Ion inregistrat 
la nr. 3771/27.03.2020 si 3526/19.03.2020; 

- Cererea nr.74/06.01.2020 a doamnei Zipa Angela Cristina prin care solicita 
cumpararea terenului primit in folosinta gratuita pentru construirea unei 
locuinte conform Legii nr. 15/2003. Consiliul local aproba cererea cu 15 
voturi pentru. 

- art. 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 514 mp situat în tarlaua 3, parcela 70,  sat Scurtesti nr. cadastral 25916, 
carte funciara nr. 25916 aparţinînd domeniului privat al comunei Vadu Pasii, judeţul 
Buzău, în favoarea ZIPA FLORIN si ZIPA ANGELA CRISTINA, proprietatar al 
imobilului edificat pe acest teren in baza procesului verbal de punere in posesie nr. 
2591/2009 emis conform legii nr. 15/2003, anexa I la prezenta. 

(2) Se aprobă Raportul de evaluare nr. 3771/27.03.2020 întocmit de către 
evaluator autorizat PETRE  Ion care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(3) Preţul de vânzare terenului, este 4.600 euro, reprezentand suma de 22.100 
lei. 

(4) Se aprobă încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare între 
Comuna Vadu Pasii şi ZIPA FLORIN si ZIPA ANGELA CRISTINA.  

(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 (1) Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului intravilan în 
suprafata de 512 mp situat în cvartal 1, parcela 5-6,  sat Bajani nr. cadastral 25878, 
carte funciara nr. 25878 aparţinînd domeniului privat al comunei Vadu Pasii, judeţul 
Buzău, în favoarea STOICA AMALIA – ADRIANA si STOICA CONSTANTIN, 
proprietatar al imobilului edificat pe acest teren in baza procesului verbal de punere in 
posesie nr. 64/31.10.2006 emis conform legii nr. 15/2003, anexa I la prezenta. 

(2) Se aprobă Raportul de evaluare nr. 3526/19.03.2020 întocmit de către 
evaluator autorizat PETRE  Ion care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Preţul de vânzare terenului, este 7.200 euro, reprezentand suma de 34.600 
lei. 

(4) Se aprobă încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare între 
Comuna Vadu Pasii şi STOICA AMALIA – ADRIANA si STOICA CONSTANTIN.  

(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. 3.  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,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
          PRIMAR                                          SECRETAR GENERAL, 
 
 FIRON GHEORGHE                                   TUDORIE FLORENTINA OANA 
 

VADU PAŞII 
 22 APRILIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu     voturi pentru 0 voturi împotrivă şi   abţineri din numărul total 
de 11  consilieri locali  în funcţie şi    consilieri locali prezenţi la şedinţă 


