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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 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. 3459/ 13.04.2021    

privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/ pajiște nr. 3454/ 30.04.2014   

 

Primarul comunei Roseți-Nicolae RÂJNOVEANU, 

 Având în vedere: 

-Prevederile art.II pct.1, art. XII, pct. 2 din contractul nr.3454/30.04.2014  încheiat  între comuna Roseți și  

d-l Coleașă George  privind închirierea suprafețe de  islaz/pajiște pentru pășunat animale/producere furaje, 

-Prevederile art. 354-355, art. 362 alin.(1), (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art. 555-561 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările si 

completarile ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

Analizând: 

-Cererea d-lui Coleașă George înregistrată cu nr. 3315/09.04.2021 prin care solicită diminuarea suprafeței de 

islaz (Baltă) din contractul nr. 3454/30.04.2014 urmare a diminuării efectivelor de animale și totodată 

solicită alocarea diferenței de suprafață rămasă după diminuare pe amplasamentul islazului din zona Baicu, 

motivat de problemele de sănătate,    

-Raportul comun nr. 3082/06.04.2021 întocmit de viceprimarul comunei  și agentul agricol, prin care se 

aduce la cunoștință faptul că, în urma inventarierii suprafețelor de islaz închiriate precum și urmare a 

verificării efectivelor de animale aparținând crescătorilor ce au închiriat islaz, se impun 

modificări(diminuări, majorări de suprafețe și modificare amplasament) la anumite contracte de închiriere 

prin acte adiționale, 

 -Prevederile Ordinului Prefectului județului Călărași nr. 789/22.11.2006, cu privire la reconstituirea 

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

Consiliul local al comunei Roseți ; 

-Prevederile  HCL nr. 20/28.03.2019 pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractelor de 

închiriere privind suprafețe de islaz/pajiști aparținând domeniului privat al comunei Roseți incluse în 

amenajamentul pastoral precum și aprobarea unor acte adiționale privind amplasamentul unor suprafețe, 

-Referatul de aprobare nr. 3323/09.04.2021 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-Prevederile H.C.L Roseți  nr. 4/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrat cu nr.___/2021 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c)   corelat cu alin.(6) lit.b), art.136  alin.(1), art. 139 

alin.(3) lit. g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare,   

Solicit Consiliului Local Roseti, să analizeze prezentul proiect de hotărâre  și să 

delibereze cu privire la: 
 

Art.1   Se aprobă actul adițional  la contractul nr. 3454/30.04.2014  privind închiriere suprafață pajiști  aflată 

în domeniul privat al comunei Roseți,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește primarul comunei Roseți să semneze actul adițional referitor la 

modificările intervenite la contractul  de închiriere nr. 3454/30.04.2014. 
Art.3  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către  agenții agricoli și viceprimarul comunei Roseţi. 

        -Secretarul general  comunei Roseți va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului-judeţul 

Călăraşi, persoanei vizate  şi  va realiza aducerea la cunoştinţă a prevederilor acesteia cetăţenilor  comunei 

prin afişare. 

            INIȚIATOR PROIECT,                                                       AVIZAT  PENTRU LEGALITATE, 

        PRIMARUL  COMUNEI ROSEȚI                                                      SECRETAR GENERAL    

            Nicolae RÂJNOVEANU                                                                          Lavinia TĂNASE 


