
 

H O T Ă R Â R E 

    pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa    îînncceettăărriiii    CCoonnttrraaccttuulluuii  ddee    iinncchhiirriieerree    aa  ssuupprraaffeețțeeii  ddee  11,,  00  

hhaa  ddee  ppaașșuunnee    aaffllaattăă    îînn  ddoommeenniiuull  pprriivvaatt  aall    ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii,,  jjuuddeeţţuull  

PPrraahhoovvaa  ,,nnrr..  1133..116600//1100..0055..22001188,,  îînncchheeiiaatt    îînnttrree  CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii    șșii    

ddoommnnuull  AAddaamm  ȘȘtteeffaann      
  

Avand in vedere prevederile : 

-  Art. 9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea  Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 6 alin.(3) şi (4) din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor   O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea  Legii fondului 

funciar nr.18/1991; 

- Ordinul nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea  activitatii de 

imbunatatire  si exploatare a pajistilor  la nivel national,pe termen mediu si lung , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

-  Art.1553  din Legea nr.287/2011 privind  Codul Civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- Amenajamentul pastoral pentru islazul aflat in proprietatea privata  a comunei 

Barcanesti; 

- Art. 129, alin. (1) si (2), lit.c)  coroborat cu alin. (6)  lit.b) pct.18 şi art.354, art.355 și 

art.362  alin.(1) și alin.(3)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărcănești nr. 25/02.05.2018  privind 

închirierea pajiștilor prin atribuire  directă    aflate  în proprietatea  privată  a comunei 

Bărcănești, județul Prahova ; 

- Capitolul IX.Încetarea  contractului  din Contractul de închiriere nr. 13.160/   

10.05.2018 a suprafeței de 1,0 ha de pășune aflate  în domeniul privat al comunei 

Bărcănești , încheiat între Comuna Bărcănești și domnul Adam Ștefan ;  

 Luând act de : 

- Referatul de  aprobare  nr. 10.519/18.03.2021  al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  

care se propune   aprobarea încetării       CCoonnttrraaccttuulluuii  ddee    iinncchhiirriieerree    aa  ssuupprraaffeețțeeii  ddee  11,,  00  hhaa  

ddee  ppaașșuunnee    aaffllaattăă    îînn  ddoommeenniiuull  pprriivvaatt  aall    ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  ,,nnrr..    

1133..116600//  1100..0055..22001188,,  îînncchheeiiaatt    îînnttrree  CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii    șșii    ddoommnnuull  AAddaamm  ȘȘtteeffaann  ; 

- Raportul de specialitate  al  Serviciului Financiar Contabil nr.10.533/18.03.2021 la  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării       CCoonnttrraaccttuulluuii  ddee    iinncchhiirriieerree    aa  

ssuupprraaffeețțeeii  ddee  11,,0077  hhaa  ddee  ppaașșuunnee    aaffllaattee    îînn  ddoommeenniiuull  pprriivvaatt  aall    ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii,,  

jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  ,,nnrr..  1133..116600//1100..0055..22001188,,  îînncchheeiiaatt  îînnttrree  CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  șșii  ddoommnnuull  

AAddaamm  ȘȘtteeffaann;; 
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- Cererea  nr. 9.697/04.03.2021 al d-lui  Adam Ștefan   prin care solicită încetarea 

CCoonnttrraaccttuulluuii  ddee    iinncchhiirriieerree    aa  ssuupprraaffeețțeeii  ddee  11,,  00  hhaa  ddee  ppaașșuunnee    aaffllaattăă    îînn  ddoommeenniiuull  pprriivvaatt  aall    

ccoommuunneeii    BBăărrccăănneeșșttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  ,,nnrr..  1133..116600//1100..0055..22001188    ddeeooaarreeccee  nnuu  mmaaii  ddeețțiinnee  

aanniimmaallee;;  

- AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..11,,22  șșii  33    ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  

BBaarrccaanneessttii  ;;  

-  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  ccoommuunneeii  nnrr..  1100..553366  ddiinn      1188..0033..22002211;; 

  În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ,  

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova  

adoptă prezenta H O T Ă R Â R E . 

 

 

      Art.1. Se aproba   încetarea  Contractului de închiriere nr. 13.160/10.05.2018 a 

suprafeței de 1, 0 ha de pășune aflate  în domeniul privat al comunei Bărcănești ,  

suprafață situată în blocul fizic Pușcași  , tarlaua 60, parcela 756, încheiat între Comuna 

Bărcănești , în calitate de  locator , și domnul Adam Ștefan  , în calitate de locatar , fără 

plata vreunei despăgubiri. 

          Art.2.Contractul de închiriere  a suprafeței de 1,0  ha de pășune aflate  în domeniul 

privat al comunei Bărcănești, cu   nr. 13.160/10.05.2018, se consideră desființat de drept, 

fără somație, punere în întârziere și cerere de chemare în judecată ca urmare a vânzării 

animalelor de către locatar , domnul Adam Ștefan  .  

      Art.3. La încetarea contractului de închiriere , domnul  Adam Ștefan   îi revine  

obligația predării suprafeței de 1, 0 ha pășune situata în satul  Pușcași  , tarla 60, parcela 

756 ce face obiectul Contractului de închiriere , în condițiile existente la momentul 

preluării și încheierii contractului. 

      Art.4. Prevederile prezentei hotarare vor fi aduse  la indeplinire  de  Primarul comunei 

Barcanesti  prin  compartimentele de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul 

aparatului de specialitate  al Primarului  și va  fi comunicata si inaintata autoritatilor si 

persoanelor interesate prin grija secretarului general al  comunei Barcanești, județul 

Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Contrasemnează: 
                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                Nicoleta Savu 

   

Bărcăneşti,   31.03.2021 

  Nr. 14 

Nr.consilieri in functie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenti  14   ;   Nr.voturi pentru  14  Nr. 

voturi impotriva  0 ;  Nr. voturi abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis                                    

 


