
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
     

HOTARARE NR. 40 
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Vadu Paşii a unor imobile 

terenuri situate in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 
- Referatul de aprobare nr. 4392/14.04.2020 a  primarului comunei Vadu Pasii 
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 4392/14.04.2020  întocmit şi prezentat de 

doamna Neacsu Maria, consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu 
Paşii, judeţul Buzău,  

- 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 nr. 4543/22.04.2020; 

- Art. 562, alin. 2 din Codul civil; 
- prevederile art. 6 din Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se atesta apartenenta la domeniul privat al comunei Vadu Paşii a urmatoarelor 
imobile: 

- Teren situat in extravilan in suprafata de 42578 mp situat in Tarlaua 59, parcelele 274, 
275, 276, 277, 279, 280, 281, sat Scurtesti, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău,  
identificat conform anexei 1 la prezenta, care face parte integrantă din aceasta.  

- Teren situat in intravilanul satului Gura Calnaului Tarlaua 85, parcelele 1003, 1033/2, 
1005 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău,  in suprafata de 3711 mp, identificat conform 
anexei 2 la prezenta, care face parte integrantă din aceasta.  
Art. 2. Se împuterniceste primarul comunei sa îndeplineasca procedurile de înscriere la 

Cartea Funciara a terenului, conform legii. 
Art. 3. Secretarul general al UAT 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, 

 
             GEORGESCU CRISTINEL                     TUDORIE FLORENTINA OANA 

 
 

VADU PAŞII 
 22 APRILIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  8 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi  3 abţineri din numărul 
total de 11  consilieri locali  în funcţie şi    consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 

 


