
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PADINA 

          CONSILIUL LOCAL   

    

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind declararea de utilitate publica de interes local  a obiectivului de investitii. “Executare 

foraj de explorare” conform C.U.nr. 6/27.04.2011 si acordul de scoatere din circuitul agricol al 

terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune -  

bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau 

  

 Consiliul Local Padina, jud. Buzău, 

 

 Având în vedere: 

 prevederile art. 5 alin. (3), lit. a) din OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991,  

 prevederile art. 92 alin. (2), lit. d) din Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificari si completari; 

 prevederile art. 4 alin. (1), lit. m)  Ordinul MADR nr. 1366/2018 pentru aprobarea 

Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajistilor permanente 

 referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 2717 /04.03.2022 

 raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 2718/04.03.2022 

 avizul consultativ al 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. 

2719/04.03.2022  

       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 aproba declararea de utilitate publica de interes local  a obiectivului de investitii 

“Executare foraj de explorare”, conform C.U.nr. 6/27.04.2021 

      Art. 2  Consiliul Local al com. Padina, jud. Buzau isi da  acordul de scoatere din circuitul 

agricol al terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune -  

bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau, situat in 

T 86, p 700, dezmembrat cu nr. cadastral 31280, conform „Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara 

pentru Imobil cu nr. cadastral 30970.” . 

       Art. 3 Primarul comunei Padina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

                 Art. 4 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,  07.03.2022 

Nr. 13 

Președinte de ședință,            Contrasemneaza, 

Condruz Gheorghe              Secretar General, 

                                                                                                        FRĂTICA NICU 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 07.03.2022., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. 

(3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

cu un nr de 12 voturi „pentru”, 0 abţineri şi 1. voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la 

şedinţă. 
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Primăria Padina 

Județul Buzău 

Primar 

Nr. .. 2717./04.03.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE LA  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind declararea de utilitate publica de interes local  a obiectivului de investitii “Executare 

foraj de explorare” si acordul de scoatere din circuitul agricol al terenului in suprafata de 400 mp –

extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune - 

bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau 

 

 

 

 

 
 Având în vedere: 

 

 prevederile art. 5 alin. (3), lit. a) din OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991,  

 prevederile art. 92 alin. (2), lit. d) din Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificari si completari; 

 prevederile art. 4 alin. (1), lit. m)  Ordinul MADR nr. 1366/2018 pentru aprobarea 

Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajistilor permanente 

 C.U.nr. 6/27.04.2021 

 „Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara pentru Imobil cu nr. cadastral 30970.” . 

 

 

am inițiat proiectul de hotărâre alăturat privind declararea de utilitate publica de interes local  a 

obiectivului de investitii “Executare foraj de explorare”.si acordul de scoatere din circuitul agricol al 

terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune - bun care aparţine  

domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau 

  

pe care îl supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră. 

 

  
Primar, 

ec. Chiriţă Ionel 
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Primăria Padina 

Județul Buzău 

Compartimentul JURIDIC 

Nr. 2718 /04.03.2022 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 
  privind declararea de utilitate publica de interes local  a obiectivului de investitii “Executare 

foraj de explorare”.si acordul de scoatere din circuitul agricol al terenului in suprafata de 400 mp –

extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune -  

bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau 

   

 Având în vedere: 

 prevederile art. 5 alin. (3), lit. a) din OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991,  

 prevederile art. 92 alin. (2), lit. d) din Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificari si completari; 

 prevederile art. 4 alin. (1), lit. m)  Ordinul MADR nr. 1366/2018 pentru aprobarea 

Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajistilor permanente 

Pentru faptul ca terenul in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune -  

bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau, situat in 

T 86, p 700, dezmembrat cu nr. cadastral 31280, conform „Extrasului de Plan Cadastral de Carte Funciara 

pentru Imobil cu nr. cadastral 30970.” este necasar Companiei de Apa Buzau in vederea executiei unui 

foraj de explorare, cfr. C.U. NR. 6/27.04.2021. 

Proiectul se incadreaza in dispozitiile legale, aceasta suprafata de teren – din categoria pasune -  va fi de 

utilitate publica, scos din circuitul agricol; 

-  cfr. OUG nr. 34/2013 

- scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu 

avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (care va fi solicitat de Directia Agricola Buzau, cfr. 

art. 3 alin. (1), lit. a)), pentru:  

a) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în 

condiţiile legislaţiei în vigoare; 

Pentru considerentele  de mai sus, proiectul de hotarare  privind declararea de utilitate publica de 

interes local  a obiectivului de investitii “Executare foraj de explorare”conform C.U. nr. 6/27.04.2021 si 

acordul de scoatere din circuitul agricol al terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, 

categoria  de folosinta pasune - bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – 

teritoriale com. Padina, jud. Buzau, intruneste elementele de legalitate pentru a fi probat. 

   

 

 

 

Cs. Jr. Cerb Nicoleta- Carmen 
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Consiliul Local 

Primaria Padina 

Judetul Buzau 

Comisia de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanţe, urbanism şi amenajarea  

teritoriului,administrarea domeniului public  

şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ 

Nr. 2719/04.03.2022 

 

 

 

AVIZ CONSULTATIV 

 

 

 Comisia de dezvoltare economico –socială, buget, finanţe, urbanism şi amenajarea 

teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ, 

avizează/respinge PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  privind declararea de utilitate publica de interes 

local  a obiectivului de investitii  “Executare foraj de explorare”.si acordul de scoatere din circuitul 

agricol al terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune - bun care 

aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                          COMISIA, 
 

- BAȘTUREA COSTICĂ: - presedinte 

 

- BURNEL OVIDIU – VIOREL: - secretar 

 

- CONDRUZ GHEORGHE:  - membru 

 

- BUNEA LILI: - membru 

 

- DAN JAN: - membru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


