
                                    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. 7 din 31 martie 2021

 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 : 

 referatul de aprobare al  primarului comunei la proiectul de hotarare  , inregistrata la nr. 767 din
29 martie 2021  ;

 prevederile referatului comun 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. 7 din 31 martie 2021 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. 768 din 29 martie 2021 ;

 raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisia de specialitate a
Consiliului Local Canesti  , inregistrat la nr. 788/789/790 din 30 martie 2021 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. 220 din 17 decembrie 2020
privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole si a valorii masei verzi pe hectar pajisti
pentru anul fiscal 2021 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 Legii fondului funciar nr.
18/1991 , modificata si completata prin HOTĂRÂREA nr. 78 din  4 februarie 2015 ;
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 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 ; 

 prevederile art. 87 , alin. (5) , art. 129 , alin. (2) , lit. “c” , coroborat cu alin. (6) lit. “b” ,
SECŢIUNEA  a 4-a din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ :

 prevederile art.1777 , CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**) (Legea nr.
287/2009**)

   In temeiul : art. 133 , alin. (1) , art . 139 , alin. (1)  şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art.
(197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ :

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1  Se aproba si insuseste Actul Aditional nr. 7 din 31 martie 2021 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 , Mihu Florinel 

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei Căneşti,

              Vasile EPURAN 

Nr. 16 
Canesti , Buzău – 31 martie 2021 ;
„Aceasta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta ordinară din
data de 31 martie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (1) , art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat
cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ cu  un numar de 6(sase)  voturi „pentru”, ” 3(trei) „ abţineri (art. 228 , alin. (1)) si „-„ impotriva
din numarul  total de 9(noua)  consilieri locali în funcţie , si  9(noua)  consilieri prezenti la sedinta „;
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.16/2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE
Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura

0 1 2 3

1 Adoptarea hotărârii1) 31/03/2021

2 Comunicarea către primarul comunei2) 31/03/2021
3 Comunicarea către prefectul județului3) 31/03/2021
4 Aducerea la cunoștnță publică4+5) 31/03/2021
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 31/03/2021

6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz

-

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”;
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării…;
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.;
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;art. 198 alin. (1): 
„Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 
alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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