
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

                                              CONSILIUL LOCAL     

   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, 

apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat 

in str. Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare 

 Consiliul local Padina, judeţul Buzău; 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 363 alin. (1), (2), (4), (6), (8) din OUG 57/2019, privind Codul 

Administrativ; 

 HCL nr. 27/26.08.2020 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

UAT Padina, jud. Buzau, a bunului “casa specialistului” in suprafata de 129 mp 

inscris in inventarul bunurilor proprietate publica la pozitia 137. 

 studiu de oportunitate nr. 6317/19.07.2021; 

 referatul de aprobare al initiatorului, nr. 6318/19.07.2021; 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 6319/19.07.2021; 

 avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 

6320/19.07.2021; 

 

 În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, 

apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in 

str. Mare, nr. 97, cfr. C.F. 20571 

 Art. 2 Se aproba pretul minim de vanzare cfr. alin. (6), art. 263 Cod Administrativ. 

 Art. 3 Se stabileste garantia de 3% din pretul de vanzare fara TVA. 

Art.4 Predarea – primirea bunului se va face pe baza procesului – verbal de predare – 

primire, in termen de 30 de zile de la data incasarii pretului. 

Art. 5 Primarul comunei Padina va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 

Art.6 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzau va asigura publicitatea si 

comunicarea prezentei hotarari, prin Compartimentul secretariat-administrativ, Institutiei 

Prefectului Judetului Buzău, Primarului com. Padina, pe site-ul Primariei, precum si tuturor 

persoanelor interesate. 

Padina 28.07.2021  

Nr. 25 

Președinte de ședință,         Contrasemneaza, 

Tăbușcă Viorel                             Secretar General, 

                                                                                                      Frătica Nicu 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 28.07.2021., majoritate calificata, cu respectarea 

prevederilor art. 139 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 10voturi „pentru”, 2 abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, 

din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţ 

 

 

 

 



 

Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 
Nr .6318/19.07.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, 

apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat 

in str. Mare, nr. 97si aprobarea pretului minim de vanzare 

Avand in vedere ca: 

 imobilul „casa specialistului” in suprafata de 129 mp apartinand domeniului privat 

al com. Padina, jud. Buzau, situat in str. Mare, nr. 97 nu poate fi utilizat deoarece 

nu are cale de acces; 

 in contextul actual acesta se afla amplasat pe teren propietate privata, iar prin faptul 

ca nu a fost folosit se afla in continua degradare, intretinerea lui implicand cheltuieli 

de la bugetul local; 

 vanzarea acestui imobil la licitatie publica este oportuna, valorificarea lui generand 

venituri la bugetul local si nu cheltuieli care ar trebui sa fie facute cu intretinerea 

acestuia, in cazul in care ar ramane in proprietatea Consiliului Local Padina. 

In aceste conditii am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin 

licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. 

Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97, pe care-l supun spre 

dezbatere si aprobare Consiliului Local al Com. Padina. 

 

 

 

 

 

 

 

             Iniţiator                           

                         Primar,       

                   ec.  Chirita Ionel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Primăria Padina 

Județul Buzău 

Compartimentul juridic 
Nr. 6319/19.07.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, 

apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat 

in str. Mare, nr. 97si aprobarea pretului minim de vanzare 

 

 
Având în vedere: 

 Dispozitiile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

ART.363 

alin. (4) Vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile aparţinând unităţilor administrativ 

- teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 

municipiului, după caz. 

 HCL nr. 27/2020 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT 

Padina, jud. Buzau, a bunului “casa specialistului” in suprafata de 129 mp inscris in 

inventarul bunurilor proprietate publica la pozitia 137. 

 Vazand si cererea d-lui Burnel Ovidiu – Viorel cu nr. 1483/24.02.2021, prin care 

aduce la cunostinta ca va percepe o chirie de 300 lei/zi, incepand cu data de 01.03.2021, 

pentru suprafata de teren de 129 mp – proprietatea sa, deoarece acesta este ocupat de casa 

specialistului, proprietatea Consiliului Local, aspect care ar aduce prejudicii bugetului local 

Se constata ca: 

- imobilul este construit pe un teren proprietate privata; 

-  nu are cale de acces astfel incat nu poate fi utilizat; 

- se afla intr-o stare de continua degradare; 

vanzarea acestuia la licitatie publica poate fi aprobata prin hotararea Consiliului Local 

Padina, stabilirea oportunităţii vânzării bunului din domeniul privat al unităţii administrativ - 

teritoriale şi organizarea licitaţiei publice se realizează de către autorităţile prevăzute la art. 

287, lit. b) - autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale. 

 

 

Cs. Jr.  Cerb Nicoleta Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


