
 1 

   R O M Â N I A 

    CONSILIUL LOCAL ROSEŢI      

     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                       COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                   cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                     E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

 
  HOTĂRÂRE   

pentru aprobarea  prelungirii duratei de valabilitate a contractelor de închiriere privind  

suprafeţe de pajiști/islaz  aparținând comunei Roseți incluse în amenajamentul pastoral,  

precum și aprobarea unor acte adiționale privind amplasamentul unor suprafețe   

 

Consiliul Local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 Martie 

2019, 

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. 1878/12.03.2019, întocmit de catre viceprimarul  comunei  Roseti-Ene 

Niculai, prin care aduce la cunoștință faptul că, în acest an expiră durata de valabilitate a 

contractelor de închiriere a suprafețelor de islaz pentru păsunatul animalelor, suprafețe care sunt 

incluse în amenajamentul pastoral în curs de elaborare și care urmează a fi însușit de către Consiliul 

Local Roseți precum și faptul că, datorită unor erori la punerea în posesie a unor cetățeni privind 

suprafețe de islaz inchiriate în anul 2017, respectiv 2018, este necesară aprobarea unor acte 

adiționale referitoare la modificarea vecinătăților anumitor suprafețe,  

-Prevederile Ordinului Prefectului judetului Calarasi nr. 789/22.11.2006, cu privire la reconstituirea 

islazului comunei Roseti, teren domeniu privat al comunei în suprafață de 695,75 ha si administrat 

de catre Consiliul local al comunei Roseți ; 

-Prevederile art. 9 alin.(2) din  OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991,cu modificările și 

completările ulterioare,  
-Prevederile H.C.L nr. 5/30.01.2019 privind situația juridică a unor imobile de pe raza comunei 

Roseți,  

-Prevederile H.C.L. nr. 24/29.03.2017 privind aprobarea  suprafeţelor de  islaz, domeniu privat al 

comunei Roseţi, în vederea închirierii prin licitaţie publică în anul 2017 a raportului de evaluare, 

precum si a regulamentului de exploatare a islazului comunei Roseți, 

-Prevederile art. 555-563 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,cu 

modificările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.18/1991, privind Fondul Funciar, cu modificările și completările ulterioare; 

-Avizul favorabil al comisiei juridice înregistrat sub nr. 2279/25.03.2019, 

-Prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

-Prevederile H.C.L. nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

 În temeiul prevederilor art. 10, art.21, art.36 alin.(2) lit.b),lit. c) si art. 45 alin.(3), art.119-

123, art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 

  Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a duratei de valabilitate a contractelor de închiriere  

încheiate de comuna Roseți în anul 2014 cu crescătorii de animale privind  suprafeţe de pajiști 

aparținând comunei Roseți incluse în amenajamentul pastoral, restul prevederilor contractelor 

încheiate rămânând neschimbate, conform act adițional ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre,  cu următoarele condiții: 
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-cererea crescătorului de animale privind prelungirea duratei contractului existent, 

-asigurarea încărcăturii de minim 0,3 UVM/ha, 

-declararea în registrul agricol a efectivelor de animale, 

-adeverința RNE, 

-certificat fiscal din care să reiasă faptul că, nu figurează cu datorii la bugetul local privitoare  la 

suprafața de pășune închiriată din contractul existent. 

Art.2. În situația în care, după încheierea de acte adiționale în condițiile prevăzute la art. 1 din 

prezenta hotărâre va exista disponibil de suprafețe de pășune, acestea se vor atribui în mod direct 

către crescătorii de animale de pe raza comunei Roseți cu dovada îndeplinirii acelorași condiții 

prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre și  funcție de situații se vor încheia contracte noi cu durata 

de 5 ani sau acte adiționale de majorare/diminuare suprafețe).  

Art.3. Se aprobă următoarele acte adiționale privind modificarea vecinătăților amplasamentelor  

unor suprafețe de pajiști/islaz, după cum urmează: 

- act adițional nr. 1 la contractul nr. 4377/06.06.2017(Iacov Răducan) 

- act adițional nr. 1 la contractul nr. 3229/09.05.2018(Asandi Andrei-Constantin) 

- act adițional nr. 1 la contractul nr. 3228/09.05.2018(Marin Gheorghe), 

- act aditional nr. 1 la contractul nr. 4406/06.06.2017(Vulpe Vasile), 

- act aditional nr. 1 la contractul nr. 4562/13.06.2017(Toader Daniel), 

- act aditional nr. 1 la contractul nr. 4380/06.06.2017(Badea Emil), 

- act aditional nr. 1 la contractul nr. 4505/12.06.2017(Oprișan Paraschiv Viorel), 

- act aditional nr. 1 la contractul nr. 4403/06.06.2017(Badea Petruș), 

- act aditional nr. 1 la contractul nr. 4386/06.06.2017(Tomoșoiu Vasile). 

Art.4. Se împuternicește primarul comunei Roseți să semneze actele adiționale referitoare  la 

modificările intervenite la contractele de închiriere privind islazul comunei Roseți. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul și Viceprimarul comunei Roseţi. 

-Prezenta hotărâre va fi transmisă prin grija secretarului comunei Roseţi :Instituţiei 

Prefectului-judeţul Călăraşi, persoanelor şi instituţiilor interesate şi  va fi adusă la cunoştinţă 

cetăţenilor  comunei prin afişare. 

 

 
 
 
 
 

     Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Contrasemnează,                                         

Costică Râjnoveanu                                                                                    Secretarul  comunei  

 Lavinia TĂNASE 
 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

 

 
 
 
 
 
 

Nr.20 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,28.03.2019 

 


