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CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–		HOTARARE		 	14	/2017	

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

___________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________ 
 

 
H O T Ă R Â R E   

privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 3 din 04 februarie 2017 la 
contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat  

sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 2014 ,  
anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 27 aprilie 2015 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
avand in vedere :  
	

§ expunerea	de	motive	 a	primarului	 comunei	 la	proiectul	de	hotarare	 	 ,	 inregistrata	 la	nr.	
1.008	din		25		aprilie		2017		;	

§ prevederile	 referatului	 întocmit	 de	 către	 viceprimarul	 comunei	 ,	 compartimetul	 de	
specialitate	 din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	 primarului	 comunei	 la	 proiectul	 de	
hotarare	privind	aprobarea	Proiectului	de	amenajament	pastoral	pentru	pajistile	aferente	
comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	,		inregistrat	la	nr.	1.009	din	25	aprilie	2017	;	

§ raportul	 de	 avizare	 pe	 fond	 la	 proiectul	 de	 hotărâre	 ,	 emis	 de	 Comisia	 de	 specialitate	 a	
Consiliului	Local	Canesti		,	inregistrat	la	nr.	1.028/1.029/1.030	din	26	aprilie	2017	anexat	
la	hotărâre	;		

§ prevederile	Art.	1	–	12	din	Hotararea	Consiliului	Local	Canesti	nr.	11	din	28	februarie	2014	
privind	organizarea,	administrarea	şi	exploatarea	pajiştilor	permanente	aflate	în	domeniul	
public	sau	privat	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	în	anul	2014	;	

§ prevederile	 Art.	 1	 din	 Hotararea	 Consiliului	 Local	 Canesti	 nr.	 3	 din	 30	 ianuarie	 2015	
privind	 aprobarea	 Proiectului	 de	 Amenajament	 Pastoral	 pentru	 pajiştile	 aferente	
comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	;	

§ prevederile	Art.	1	si	2	din	Hotararea	Consiliului	Judetean	Buzau	nr.	282	din	19	decembrie	
2014		privind	stabilirea	preturilor	medii	ale	produselor	agricole	si	a	valorii	masei	verzi	pe	
hectar	pajisti	pentru	anul	fiscal	2015	la	nivelul	judetului	Buzau	;	

§ prevederile	 Art.	 1	 si	 2	 din	 ORDINUL	 	 nr.	 407	 din	 31	 mai	 2013	 al	 MINISTERULUI	
AGRICULTURII	 ŞI	 DEZVOLTĂRII	 RURALE	 nr.	 2.051	 din	 5	 iunie	 2013	 al	 MINISTERULUI	
DEZVOLTĂRII	REGIONALE	ŞI	ADMINISTRAŢIEI	PUBLICE	pentru	aprobarea	contractelor-
cadru	de	concesiune	şi	închiriere	a	suprafeţelor	de	pajişti	aflate	în	domeniul	public/privat	
al	 comunelor,	 oraşelor,	 respectiv	 al	 municipiilor	 ,	 modificat	 si	 completat	 prin	 Ordinul	
MINISTERUL	 AGRICULTURII	 ŞI	 DEZVOLTĂRII	 RURALE	 nr.	 571	 din	 26	 martie	 2015	 si	
Ordinul	 	MINISTERUL	 DEZVOLTĂRII	 REGIONALE	 ŞI	 ADMINISTRAŢIEI	 PUBLICE	 nr.	 371	
din	27	iulie	2015	;		

§ prevederile	„ARTICOL	UNIC”	,	respectiv	art.	8	,	art.	9	-	Anexa	din	HOTĂRÂREA	nr.	1.064	
din	 11	 decembrie	 2013	 privind	 aprobarea	 Normelor	 metodologice	 pentru	 aplicarea	
prevederilor	 Ordonanţei	 de	 urgenţă	 a	 Guvernului	 nr.	 34/2013	 privind	 organizarea,	
administrarea	 şi	 exploatarea	pajiştilor	permanente	 şi	 pentru	modificarea	 şi	 completarea	
Legii	fondului	funciar	nr.	18/1991	,	modificata	si	completata	prin	HOTĂRÂREA	nr.	78	din	
4	februarie	2015	;	

§ prevederile	 art.	 6	 ,	 alin.	 (1	 si	 2)	 din	ORDONANŢA	DE	URGENŢĂ	nr.	 34	din	23	aprilie	
2013	 (*actualizată*)	 privind	 organizarea,	 administrarea	 şi	 exploatarea	 pajiştilor	
permanente	 şi	 pentru	 modificarea	 şi	 completarea	 Legii	 fondului	 funciar	 nr.	 18/1991	
modificata	si	completata	,	aprobata	prin	Legea	nr.	86/2014	;		
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În	temeiul	prevederilor	:	art.	36	,	alin.	(2)	,	lit.	„b”	,	alin.	(4)		,	lit.	„e”	,	art	.	45	,	alin.	(2)	,	lit.	‘’a’’	
coroborat	 cu	 	 art.	 115	 ,	 alin.	 (1),	 lit.	 “b”	 din	 Legea	 nr.	 215	 /	 2001	 privind	 administraţia	
publică	(*actualizata*)	(*republicată*)	modificata	si	completata	:	
 
 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 
 
 
 
 

Art.1	 	Se aproba si insuseste Actul Aditional nr. 3 din 04 aprilie 2017 la contractul 
de inchiriere pentru suprafetele de pajisti  aflate in domeniul privat  sau public al 
comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 2014 , anexa la Hotararea 
Consiliului Local nr. 19 din 27 aprilie 2015 , conform ANEXEI , care face parte 
integranta din prezenta hotarare . 
 
 
 
 

Art. 2. Prezenta se comunică:  
-	Instituţiei	Prefectului	–	Judeţul	Buzau		;		
-	Primarului	comunei	Canesti	;		
-	Asociatiei	Crescatorilor	de	Animale	din	comuna	Canesti	,	judetul	Buzau		;		
-	publică	prin	afişare	pe	site-ul	:		comunacanesti.ro		;	
	
	
	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Viorel – Gabriel MIRITESCU 

	
	

								CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
	
	

Nr. 14. Canesti , Buzău , 27 aprilie 2017 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	
data	 de	 27	 aprilie	 	 2017	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de			9		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„-„	
impotriva	din	numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		9		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
 
 


