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H O T A R A R E A  NR.8 

Din 10 Februarie  2022 

 

 Privind:Prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Romanu și 

persoane fizice și juridice din comuna Romanu,judetul Braila. 

 

 Consiliul local Romanu,jud.Braila,convocat în ședințăextraordinară la data de 10.02.2022; 

 Solicitările(cererile) depuse de cetățenii comunei Romanu,care au încheiate contracte de concesiune 

pentru pășune,contracte care va expira sau au expirat și care prevedeau posibilitatea prelungirii contractului de 

concesiune prin act aditional la cererea unei părți,pentru o perioadă de cel puțin egală cu cel mult jumătate din 

durata inițială; 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Romanu; 

 Raportul de specialitate de la compartimentul contabilitate privind prelungirea contractelor; 

 Prevederile OUG nr.34/2013 

privindorganizarea,administrareașiexploatareapajistilorpermanentesipentrumodificareasicompletareaLegii 

nr.18/1991 cu modificarileulterioare; 

 Prevederile HG nr.1064/2013 ptr.aprobarea Normelor metodologice pentru aplicareaOUG nr.34/2013; 

 Prevederile legii nr.32/2019 legea zootehniei; 

 Prevederile art.554,858-865,871-873 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,republicat; 

 Prevederile HCL nr.5/2020 pentru apobarea Amenajamentului pastoral; 

 Avizele Comisiior de specialitate; 

 In temeiul prevederilor art.129,alin.2,lit.b,alin.4,lit.e,alin.7 lit.i și s și art.136 din OUG nr.57/2019. 

 In baza art.139,alin.3,lit.e și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul adminidtrativ. 

 

                                                                          H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.Se aprobă prelungirea contractelor de închieiere/concesiune ,avănd ca obiect terenurile proprietete 

privată a comunei Romanu,cu destinație pășune pentru care s-a solicitat prelungirea se face prin Act adițional. 

 Art.2.Se aprobă modelul Actului adițional care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

 Art.3.Se împuternicește d-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu să semneze în numele comunei 

Romanu Actele adiționale la contractele de închiriere/concesiune. 

 Art.4.Prin grija secretarului general al comunei se va comunica Instituției Prefectului-judtul Braila și 

tuturor persoanelor solicitante. 

 

      Președinte de ședință,                                                                                 Contrasemnează, 

    Chihaia Dan LucianSecretar general, 

Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 8 Februarie  2022 

 

 Privind:Prelungirea unor Contracte de concesiune pășune încheiate între comuna Romanu și 

persoane fizice și juridice din comuna Romanu,judetul Braila. 

 

 Consiliul local Romanu,jud.Braila,convocat în ședințăextraordinară la data de 10.02.2022; 

 Solicitările(cererile) depuse de cetățenii comunei Romanu,care au încheiate contracte de concesiune 

pentru pășune,contracte care va expira sau au expirat și care prevedeau posibilitatea prelungirii contractului de 

concesiune prin act aditional la cererea unei părți,pentru o perioadă de cel puțin egală cu cel mult jumătate din 

durata inițială; 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Romanu; 

 Raportul de specialitate de la compartimentul contabilitate privind prelungirea contractelor; 

 Prevederile OUG nr.34/2013 

privindorganizarea,administrareașiexploatareapajistilorpermanentesipentrumodificareasicompletareaLegii 

nr.18/1991 cu modificarileulterioare; 

 Prevederile HG nr.1064/2013 ptr.aprobarea Normelor metodologice pentru aplicareaOUG nr.34/2013; 

 Prevederile legii nr.32/2019 legea zootehniei; 

 Prevederile art.554,858-865,871-873 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,republicat; 

 Prevederile HCL nr.5/2020 pentru apobarea Amenajamentului pastoral; 

 In temeiul prevederilor art.129,alin.2,lit.b,alin.4,lit.e,alin.7 lit.i și s și art.136 din OUG nr.57/2019. 

 In baza art.139,alin.3,lit.e și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul adminidtrativ. 

 

                                                                          H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.Se aprobă prelungirea contractelor de închieiere/concesiune ,avănd ca obiect terenurile proprietete 

privată a comunei Romanu,cu destinație pășune pentru care s-a solicitat prelungirea se face prin Act adițional. 

 Art.2.Se aprobă modelul Actului adițional care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

 Art.3.Se împuternicește d-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu să semneze în numele comunei 

Romanu Actele adiționale la contractele de închiriere/concesiune. 

 Art.4.Prin grija secretarului general al comunei se va comunica Instituției Prefectului-judtul Braila și 

tuturor persoanelor solicitante. 

 

PRIMAR, 

IONIȚĂ STELUȚA 
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