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CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–		HOTARARE		 	15	/2019	

                                    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. 5 din 29 martie 2019 

 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  

 
 

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

§ expunerea	de	motive	 a	primarului	 comunei	 la	proiectul	de	hotarare	 	 ,	 inregistrata	 la	nr.	
926	din		28		martie		2019		;	

§ prevederile	 referatului	 întocmit	 de	 către	 viceprimarul	 comunei	 ,	 compartimetul	 de	
specialitate	 din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	 primarului	 comunei	 la	 proiectul	 de	
hotarare	 privind	 	 insusirea	 si	 aprobarea	 ,	 Actului	 Aditional	 nr.	 5	 din	 29	martie	 2019	 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	 ,	 inregistrat	 la	 nr.	 927	 din										
28	martie	2019	;	

§ raportul	 de	 avizare	 pe	 fond	 la	 proiectul	 de	 hotărâre	 ,	 emis	 de	 Comisia	 de	 specialitate	 a	
Consiliului	 Local	 Canesti	 	 ,	 inregistrat	 la	 nr.	 945/946/947	din	 29	martie	 2019	 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.	273	din	27	noiembrie	
2018		privind	stabilirea	preturilor	medii	ale	produselor	agricole	si	a	valorii	masei	verzi	pe	
hectar	pajisti	pentru	anul	fiscal	2019	la	nivelul	judetului	Buzau	;	

§ prevederile	 art.	 1	 ,	 2	 şi	 6	 din	 INSTRUCŢIUNEA	 nr.	 3	 din	 8	 august	 2017	 a	 AGENŢIEI	
NAŢIONALĂ	 PENTRU	 ACHIZIŢII	 PUBLICE	 privind	 modificările	 contractului	 de	 achiziţie	
publică/contractului	 de	 achiziţie	 sectorială/	 acordului-cadru	 şi	 încadrarea	 acestor	
modificări	ca	fiind	substanţiale	sau	nesubstanţiale	;		

§ 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		
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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	;		

	
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. 5 din 29 martie 2019 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 , 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	:		wwwcomunacanesti.ro	;	
	
	
	
	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Viorel – Gabriel MIRIŢESCU  

	
	

								CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
	
	

Nr. 15. Canesti , Buzău , 29 martie 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	
data	 de	 29	 martie	 	 2019	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	 publice	 locale	 ,	 republicata	 si	 actualizata	 cu	 	 un	 numar	 de	 	 	7(şapte)	 	 voturi	 „pentru”,	 ”-	 „	
abţineri”	 si	 „-„	 impotriva	 din	 numarul	 	 total	 de	8(opt)	 	 consilieri	 locali	 în	 funcţie	 ,	 si	 	 7(şapte)	 	 consilieri	
prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
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																																																																																																																																A N E X A   
                          la Hotararea Consiliului Local Căneşti   
                                  nr. 15 din 29 martie 2019 

 

	
	

ACT ADITIONAL nr. 5                                                                                                                       
la CONTRACT de închiriere pentru suprafeţele de pajişti  aflate în domeniul 

privat sau public  al comunei Canesti , judetul Buzau  nr. 1.156 din 05 mai 2014 
	

		din  ____/_________________/2019  
	
	
	
ART. 1.	CONTRACTUL	de	INCHIRIERE	pentru	suprafeţele	de	pajişti	 	aflate	în	domeniul	privat	sau	
public		al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau		,	se	modifica	si	avea	urmatorul	cuprins	:	
	
	
Cap. I. PARTILE CONTRACTANTE : „ pct. 2. „ :  
	

„	 ASOCIATIA	 CRESCATORILOR	 DE	 ANIMALE	 DIN	 COMUNA	 CANESTI,	 JUDETUL	 BUZAU	 ,	 cu	
exploataţia	 (în	 cazul	 fermei	 asociative	 se	 completează	 de	 către	 reprezentantul	 legal	 al	 acesteia	 cu	 datele	
exploataţiilor	membrilor	firmei	asociative)	în	localitatea	CANESTI,	satul	CANESTI	judeţul	BUZAU,	având	CUI	
33045718	 ,	 nr.	 din	 Registrul	 naţional	 al	 exploataţiilor	 (RNE)	 RO	 0459400023	 /	 RO	 0459130019	 /	 RO	
0459130088	 /	 RO	 0459310132	 /	 RO	 0459130055	 /	 RO	 0459220025	 /	 RO	 0459310085	 /RO	 0458970041	 /	 RO	
0458970002	/	RO	0458970018	/	RO	0458970010	/	RO	0458970001	/	RO	0459130084	/	RO	0459310123	 	/	RO	
0459130057	 /	RO	0459130076	 /	RO	0459130014	 /	RO	0459130110	 /	RO	0459130053	 /	RO	0458970035	 /	RO	
0458970108	 /	RO	0459130046	 /	RO	0459220009	 /	RO	0459130034	 /	RO	0459310122	 /	RO	0459400046	 /	RO	
0458970109	/	RO	0459400004	/RO	0459400018.		

	
	
	
	

contul	 nr.	 RO36BTRLRONCRT0250281901,	 reprezentata	 prin	 dl.	 GHIATA	 CONSTANTIN	 ,	 cu	 funcţia	 de	
presedinte	 ,	 în	calitate	de	locatar,	 la	data	de	24	februarie	2016	 	 la	sediul	 locatorului	PRIMARIA	COMUNEI	
CANESTI	,	JUDETUL	BUZAU	,	în	temeiul	prevederilor	Codului	civil,	al	prevederilor	art.	123	alin.	(2)	din	Legea	
administraţiei	publice	locale	nr.	215/2001,	republicată	şi	actualizată		precum	şi	al	Hotărârii	Consiliului	Local	
al	 comunei	Canesti	de	aprobare	a	 închirierii	Dosar	nr.	652/200/2016	din	12	 februarie	2016	 ,	 s-a	 încheiat	
prezentul	contract	de	închiriere.	

	
	

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI : „ pct. 1. „ :  
 

“….	Obiectul	 prezentului	 contract	 il	 constituie	 inchirierea	 pajistii	 aflate	 	 in	 domeniul	 privat	 al	
comunei	Canesti	pentru	pasunatul	unui	numar	de	 	88	animale	din	 specia	bovine	 	 ,	 1264	animale	din	
specia	ovine	,	218	animale	din	specia	caprine,	situate		in	blocurile	fizice	:		45888-273	,	in	suprafata	de	
90.04	 ha	 ,	 45888-629	 ,in	 suprafata	 de	 14.54	 ha,	 45888-664	 in	 suprafata	 de	 7.42	 ha	 ,	 45888-624	 in	
suprafata	de	2.64	ha	,	45888-573	in	suprafata	de	7.38	ha	,	45888-365	in	suprafata	de	11.38	ha,	45888-
619	in	suprafata	de	3.16	ha,	45888-540	in	suprafata	de	2.56	ha	,	45888-539	in	suprafata	de	4.04	ha,	
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45888-335	 in	 suprafata	de	3.05	ha	 ,	45888-272	 in	 suprafata	de	0.58	ha	 ,	45888-268	 in	 suprafata	de	
1.58	 ha,	 45888-255	 in	 suprafata	 de	 4.48	 ha,	 45888-299	 in	 suprafata	 de	 1.48	 ha,	 45888-292	 in	
suprafata	de	0.37	ha,	45888-593	in	suprafata	de	1.60	ha,	45888-617	in	suprafata	de	2.93	ha	,	45888-
605	in	suprafata	de	1.33	ha	,	45888-590	in	suprafata	de	7.61	ha	,	45888-575	in	suprafata	de	4.39	ha	,	
45888-480	in	suprafata	de	13.11	ha	,	45888-508	in	suprafata	de	8.36	ha	,	45888-470	in	suprafata	de	
16.78	 ha	 ,	 45888-536	 in	 suprafata	 de	 1.54	 ha	 ,	 45888-187	 in	 suprafata	 de	 5.50	 ha	 ,	 45888-211	 in	
suprafata	de	24.05	ha	,	45888-250	in	suprafata	de	3.89	ha	,	45888-439	in	suprafata	de	1.84	ha	,	45888-
275	in	suprafata	de	7.85	ha	,	45888-266	in	suprafata	de	1.30	ha	identificata	asa	cum	rezulta	din	datele	
cadastrale	si	din	schita	anexata	care	face	parte	din	prezentul	contract…	“		

 
 
 

Cap. IV. Preţul închirierii : ” pct. 1.” :  
	
					…”	Pretul	inchirierii	este	de	:		

- faneata			-	253	lei/ha	;	
- pasune				-	134	lei/ha	;		

	
chiria	totala	anuala	(nr.ha.	x	pret/ha.)	=		40.690	lei	,	din	care	:	(65,14	ha	x	253	lei/ha)	=	16.480	lei	+	
24.210	lei	(134	lei/ha.	x	180.67	ha	)	;		
	
	
	
ART. 2.		Celelalte	prevederi	raman	neschimbate	si	produc	efecte	asa	cum	au	fost	aprobate	.	
	
	
	
	
ART. 3.	Prezentul	act	aditional		a	fost	încheiat	într-un	număr	de	4(patru)	exemplare,	din	care	un	
exemplar	la	fiecare	parte,	astăzi,	_____/_________________/	2019	,	data	semnării	lui,	în	Primăria	Canesti	.	
	
	
	
	

 

																				LOCATOR	,                                             						 				LOCATAR,	
.............................. 

								Consiliul	Local	CANESTI                                      SS ...............  
 

        Viceprimar:																																	Contabil,                           
dl.	Florinel	MIHU												dna.	Lopata	Florica-	Monica				
		
	
	

															Vizat	de	secretar,	
	 	 			VASILE	EPURAN	

	
	


