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CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE         15/2018        

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

_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 
 
 

H O T Ă R Â R E   
  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de  

păşune comunala , proprietate privată a comunei Căneşti , judeţul Buzău 
începând cu anul 2018 

 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 
Luand act de : Hotărărea nr. 60 din 21.02.2018 a Comisiei Judetene pentru  
Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra terenurilor Buzau privind 
validarea suprafetei de 34 ha izlaz comunal comunei Căneşti , judeţul Buzău . 
 
Avand in vedere : 
 
v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la 

nr. 722 din  27 martie 2018 ; 
v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre 

compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , inregistrat la nr. 723 din  27 martie 2017 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 751/752/753 din 
28 martie 2018 anexat la hotărâre ; 

v prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

v prevederile art. 1 si 2  din  ORDINULUI MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE nr. 407 din 31 mai 2013 (*actualizat*)pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de 
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor ; 

v prevederile art. 1 , alin.(1) din ORDINUL nr. 544 din 21 iunie 2013 privind 
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte ; 

v prevederile “Articol Unic” 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; 

v prevederile art. 9 , alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 modificata si completata ; 

v prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare ; 

v prevederile art. 1 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ; 

v prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 , alin. 
(2) din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 
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În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2) , lit. c), alin. (5), lit. a), art.123 alin.(1) şi 
(2) , art . 45 , alin. (2) , lit. ‘’a’’ şi art. 115 , alin. (1), lit. “b” , alin. (3 – 7) 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 aprobă închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de păşune 
comunale, proprietatea privată a comunei Căneşti , judeţul Buzău pentru 
păşunatul animalelor după cum urmează : 

 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea în 
care se află 

Suprafaţa 
- ha - 

Păşune  
pentru localitatea 

1 Valea Verzei 10,00 Valea Verzei 
2 Păcurile 9,00 Păcurile 
3 Şuchea 10,00 Şuchea 
4 Negoşina 5,00 Negoşina 

TOTAL 34 _ 
 
Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini , conform  Anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
 
 
Art. 3. Durata închirierii va fi de  10 ani, începând cu data semnării contractului. 
 
 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău , dl.Marin 
Stoica ,  pentru a încheia şi semna contractul de închiriere; 
 
 
Art.  5. Prezenta se comunică :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- As. Crescatorilor de Animale din comuna Căneşti , judeţul Buzau ;  
- Compartimentului financiar – contabil ; 
- publică prin afişare – wwwcomunacanesti.ro ; 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA  , 

Consilier local , Dorina ZAHARIA 
 

         CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 

 
 

Nr. 15. Canesti , Buzău , 29 martie 2018 ; 
„Aceasta	hotărâre	a	fost	adoptata	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	 data	 de	 29	 martie	 2018	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	
215/2001	a	administratiei	publice	 locale	 ,	 republicata	si	actualizata	cu	 	un	numar	de	8	 	voturi	
„pentru”,	”	-	„	abţineri”	si	„	-	„	impotriva	din	numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8		
consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
 
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 


