
                   

     
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea   unor acte adiționale   la  contractele de închiriere  

pentru suprafetele de pajisti aflate în proprietatea privata a oraşului Slănic 
 

 
      Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 

(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare;      
            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. 169 CL 
din 11.07.2022,  Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, nr.170CL din 
11.07.2022,   cu privire la necesitatea şi  oportunitatea întocmirii şi aprobarii unor acte 
adiţionale de prelungire a duratei închirierii din contractele de închiriere  pentru suprafetele 
de pajisti aflate în proprietatea privata a oraşului Slănic și avizele cu caracter consultativ ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 

              Având în vedere prevederile : 
- art.553 alin.1) și 4), art.555 alin.1), art.1270 din Legea nr.287/2009 privind Codul 

civil, republicată; 
- art. 354, art. 362 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 9 din  O.U.G. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991,cu modificarile si completarile ulterioare;  
 -  prevederile  HG nr. 1064 / 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;  
 -  Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi  Ministrului  
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407 / 2013 privind aprobarea 
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;  

- Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte 

   În temeiul art  129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  art. 139, alin.(3) , lit.g) şi ale art. 
196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;     

   
                                                 H O T Ă R Â Ş T E : 
 

              Art.1. – (1)  Se aprobă   actul   adiţional nr. 3 la   contractului de închiriere  pentru 
suprafetele de pajisti aflate în proprietatea privata a oraşului Slănic nr. 5162 din 10.06.2015 
pentru 24 ha izlaz Rogoz, de prelungirea duratei închirierii până la 31 decembrie 2024, 
anexa 1 la prezenta hotărâre. 
            (2) Se aprobă   actul   adiţional nr. 2 la   contractului de închiriere  pentru 
suprafetele de pajisti aflate în proprietatea privata a oraşului Slănic nr. 5163 din 10.06.2015 
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pentru 22 ha izlaz Brusturiș, de prelungirea duratei închirierii până la 31 decembrie 2024, 
anexa 2 la prezenta hotărâre. 
             (3) Se aprobă   actul   adiţional nr. 2 la   contractului de închiriere  pentru 
suprafetele de pajisti aflate în proprietatea privata a oraşului Slănic nr. 5220 din 10.06.2015 
pentru 20 ha izlaz Fundata, de prelungirea duratei închirierii până la 31 decembrie 2024, 
anexa 3 la prezenta hotărâre. 
 
               Art.2. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului 
de specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

         GHEORGHE GEORGEL ALIONTE 
 

                                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ,        

                                                                                          SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   29  iulie  2022 
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Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar:8  

  
 
 

 


