
Pagină 1 din 2 
 

CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–HOTARARE		 			18/2019	

                        R O M A N I A 
        COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
    ____________CONSILIUL LOCAL ,___________ 
 

                    H O T Ă R Â R E  
privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere 

terenuri cu destinaţie păşune comunală	
	
 
 

Consiliul local al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
avănd în vedere : 
 
	

v expunerea de motive la proiectul de hotarare “privind prelungirea valabilitatii 
unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală” intocmita 
de catre primarul comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 932 din                      
28 martie 2019 ; 

v raportul compartimentului de specialitate la proiectul de hotarare “privind 
prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune 
comunală” , înregistrat la nr. 933 din 28 martie 2019 ; 

v rapoartele de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti  , inregistrate la 945/946/947 din   
29 martie 2019 anexate la hotărâre ;  

v cererea d-nei Baciu Mariana - Georgiana inregistrata sub nr. 539 din 26.02. 
2019 privind prelungirea contractului de inchiriere păşuni incheiat cu u.a.t. 

v prevederile art. III. , alin. (1) din contractual de inchiriere nr. 1056 din 
24.04.2014 incheiat intre comuna Căneşti şi d-na Baciu Mariana – Georgiana 
avand ca obiect inchirierea suprafeţei de 9 (noua) hectare pajisti ; 

v prevederile art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale , adoptata la 
Strasbourg la  15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 199/1997 ; 

v  art. 1 si 2 din ORDIN nr. 407 din 31 mai 2013 al MINISTERULUI 
AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE sinr. 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 MINISTERULUI 
AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 571 din 26 martie 2015 ;  

v art. 5 , alin. (1) , lit. “a” , art. 28 , alin. (3) din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale , modificata şi completata ;  

v prevederile art. 7 , alin. (2) , art. 861 , alin. (3)  din LEGEA nr. 287 din 17 iulie 
2009*) (*republicata*) privind Codul civil ; 

v prevederile art. 121, alin. (1) din Constitutia Romaniei , republicata ;  
	

        In temeiul prevederilor :			art. 36 , alin. (2) , lit. „c” , alin. (5)  , lit- „b” , art . 
45 , alin. (2) , lit. ‘’a’’ , art. 115 , alin. (1), lit. “b” , alin. (3 – 7) si art. 123 din LEGEA 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) (*actualizată*)  administraţiei publice ,  
modificată şi completată : 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 

Art.1.	 Se aproba prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere pentru 
suprafeţele de paşuni /pajişti permanente aflate in domeniul privat al comunei 
Căneşti , incheiat intre comuna Căneşti şi Baciu Mariana – Georgiana sub nr.  
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1056/24.04.2014 , prin incheierea unui nou contract pentru o perioada de 
7(şapte) ani (art.9 , alin. (23) din OUG 34/2013 modif, şi compl.) pănă la data de 23.04.2026 
 
Art.2.	 Se mandateaza primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău ca in numele 
si in interesul comunei Căneşti  sa semneze contractul de inchiriere prevazut la 
ART. 1.  din prezenta Hotarare .  
 
Art.3.			Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei HOTARARI . 	
 
Art.4.	 Prezenta hotarare poate fi contestata in conditiile prevederilor Legii nr. 
554/2004 contenciosului administrativ .  
 
 

Art.5. Prezenta se comunică :		
	

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- D-nei Baciu Mariana Georgiana ; 
-	publică	prin	afişare	-	wwwprimariacanesti@yahoo.com	;	
 
 
	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Viorel – Gabriel MIRIŢESCU  

 
 
 

                 CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  

 
 

Nr. 18. 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	
 


