
                                          CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE     39/2019 
        

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

																																																																																																												H O T Ă R Ă R E 
pentru modificarea Hotararii nr. 18 din 29 martie 2019 a Consiliului Local 

Căneşti …” privind prelungirea valabilitatii unor contracte de 
inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală …” 		

Avand in vedere :	 	expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , 
înregistrată la nr. 2709 din 28  octombrie  2019 ; 
v raportul compartimentul de specialitate  , din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului , înregistrat la nr. 2710 din  28  octombrie  2019 ; 
v rapoartele de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Canesti  anexate la Hotărâre, inregistrate la nr. 
2737/2738/2739 din 30  octombrie  2019 ; 

In baza prevederilor	: art. 1 , art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 18 din              
29 martie 2019 privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere 
terenuri cu destinaţie păşune comunală ; 
v art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
v prevederile art. 59 din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**) 

(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative ; 

v art. 7, alin. (2) din LEGEA nr. 287/2009 (*republicată*) privind Codul civil ;  
v art. 121 , alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată ; 
In temeiul : art. 129 , alin. (1) , art . 139 , alin. (2) , lit. ‘’b’’ 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 A R A S T E : 
ARTICOL UNIC :   prevederile “ Art.1. din Hotararea Consiliului Local Căneşti 
nr. 18 din 29 martie 2019 …” 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. 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…”. 
…” se modifică şi va avea urmatorul cuprins : …” 
 …” 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. 
1056/24.04.2014 , prin incheierea unui nou contract pentru o perioada de 
5(cinci) ani (art.9, alin. (2) din OUG 34/2013 modif, şi compl.) pănă la data de 
23.04.2024…”. 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Genoveva PRUNĂ 

 CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                         
Secretar General al U.A.T. 

             Vasile EPURAN 
Nr. 39. Canesti , Buzău - 31 octombrie 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	data	de	30	octombrie		2019	,	cu	respectarea	prevederilor	art	.	139	,	alin.	(2)	,	lit.	‘’b’’	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	administrativecu		un	numar	de	8(opt)		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„–„	impotriva	din	
numarul		total	de	8(opt)		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8(opt)		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


