
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.29 
privind acceptarea donaţiei unui teren în vederea infiintarii unui drum public in comuna Vadu 

Pasii 
 

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

- Referatul de aprobare nr. _______/______________ , al domnului Firon Gheorghe, 
Primarul comunei Vadu Paşii  

- Raporul compartimentului de specialitate nr. _______/____________ depus de doamna 
Neacsu Maria, consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii; 

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,	 pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. ______________________;	

- Cererea nr. 3452/22.03.2021 a SC INNOVATION EDIL NOVA SRL prin care doreste sa 
doneze domeniului public al comunei Vadu Paşii doua loturi de  teren în suprafaţă de 1029 
mp. în vederea prelungirii unui drum public.	

- art.25, alin.1 şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,	

- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările ulterioare,	

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;	

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se acceptă donatia a SC INNOVATION EDIL NOVA SRL, CUI 39618954,  a 
terenului în suprafaţă de 1029 mp., situat in intavilanul satului Gura Calnaului, T 4, P 28,  în vederea  
infiintarii unui drum public. 

Art 2 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza D-l Firon Gheorghe – 
Primarul comunei Vadu Paşii prin aparatul de specialitate. 

Art. 3. Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 
                         

INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
24 martie 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total de 
15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 

 


