
 
ROMANIA  

JUDETUL BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PASII 

 
  

PROIECT DE HOTARARE NR. 4  
Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei 

Vadu Pasii, judetul Buzau 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, judetul BUZAU; 
- referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 765/20.01.2021  a primarului 

comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau; 
- raportul cu nr. 766/20.01.2021 al întocmit de dna Neacsu Maria, consilier in aparatul de 

specialitate al primarului  comunei Vadu Pasii; 
- 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. 1059/27.01.2021; 

- Dispozitia primarului nr. 209/25.05.2020 privind constituirea comisiei de inventarie și anuală a 
patrimoniului public și privat al comunei Vadu Pașii, județul Buzău 

Avand in vedere prevederile 
- HCL nr. 52/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau 
- HG nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 
judetelor; 

- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparenta decizionala in 
administratia public; 

- Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicata**) privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 

- Legea 554/2004, Actualizata 2020, a contenciosului administrative;    
- art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,  
- art. 357 si  607 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   
În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art. 1. Se completeaza inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vadu 
Pasii, judetul Buzau, aflat in administrarea Consiliului local Vadu Pasii, conform anexei 1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare., cu urmatoarele imobile: 

- Teren intravilan  in suprafata de 516 mp situat in sat Gura Calnaului, str. Bucegi, avand ca 
vecini la nord ne. cad 21953, la sud – nr. cad. 25519, la est – izlaz communal, la vest – 
imobilul situate la nr 41 (fam Ciuperca).  

- Teren intravilan in suprafata de     situat in sat Gura Calnaului, aflat perpendicular pe strada 
Podul Canaului,   



Art.2. Secretarul general al UAT Vadu Pasii va asigura comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
             INITIATOR,                             AVIZAT, 
              PRIMAR                                     SECRETAR GENERAL, 
 
   FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total 
de 15 consilieri locali  în funcţie şi   consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A  
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon:0238/788109 Fax : 0238/788419 

 
Nr. _________________________ 
 
 

Referat de aprobare 
Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei 

Vadu Pasii, judetul Buzau 
Domnilor consilieri, 
In conformitate cu prevederile: 
- HG nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al 
municipiilor si al judetelor; 

Art. 2 
     (1)  Inventarierea reprezintă o operaţiune de identificare a bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 
     (2)  Inventarul bunurilor care constituie domeniul public şi, respectiv, domeniul privat al 
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor se realizează conform prevederilor art. 289 
şi 357 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019.  

- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicata*) privind transparenta decizionala in 
administratia public; 

- Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicata**) privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 

- Legea 554/2004, Actualizata 2020, a contenciosului administrativ; 
- art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,  
- art. 357 si  607 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Am intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vadu Pasii, 

judetul Buzau, aflat in administrarea Consiliului local Vadu Pasii, conform anexei 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare pe care il supun aprobarii. 

Avand in vedere cele de mai sus am initiat prezentul pe care il supun dezbaterii si aprobarii 
Consiliul local. 

 
 
 

INITIATOR 
FIRON GHEORGHE 

 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 
Nr. _________/__________2021 

	
 
 

AVIZUL 
COMISIE DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau 

 
          Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comerţ, analizând materialele naintate 
împreună cu proiectul de, a constatat şi stabilit: 

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor egale 
în vigoare, în domeniu; 

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de 
către reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil dat 
proiectului de hotărâre; 

Având în vedere că materialele au fost întocmite conform prevederilor 
legale, comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi 
propune ca acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către 
Consiliul Local, în prima sa şedinţă. 
 
 
 
              Presedinte                                                                        Secretar 
 

 


