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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 nr. 2750/ 09.03.2022  

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul  nr. 4377/ 06.06.2017 privind închiriere 

suprafață de pajiște/ islaz, domeniu privat al comunei Roseți, județul Călărași 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de __ Martie 2022, 

 Având în vedere: 

-Prevederile art. 9 alin.(4) 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 Ordinului Prefectului județului Călărași nr. 789/22.11.2006, cu privire la reconstituirea islazului 

comunei Roseți, județul Călărași   în suprafață de 695,75 hectare, domeniu privat al comunei Roseți, județul 

Călărași ; 

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

modificările ulterioare; 

-Prevederile art.129 alin.(2) lit.c) corelat cu alin.(6) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările ulterioare, 

Analizând: 

-Raportul comun nr. 2748/09.03.2022, întocmit de către viceprimarul  comunei  Roseți-Vasile Șișman și 

agent agricol-Urse Alexandru,  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  cu privire la diminuarea suprafeței de  9 hectare islaz din contractul 

nr.4377/2017 aparținând d-lui Iacov Răducan cu 5 hectare, urmare a diminuării efectivelor de animale 

deținute și declarate în RNE precum și la registrul agricol, 

-Referatul de aprobare nr.2749/09.03.2022 întocmit de primarul comunei Roseți, 

În conformitate cu prevederile  art.V pct.2, pct.3, art. XII, pct.2, pct.3  din contractul de închiriere nr. 

4377/06.06.20217 încheiat între comuna Roseți și d-l Iacov Răducan,  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți înregistrate cu nr.___2022, nr. 

____/2022, nr. ____/2022, 

-Prevederile H.C.L.nr.2/31.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință, 

 În temeiul art.136 alin.(1),(8), art. 139 alin.(3) lit.g), art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă 

următoarea  

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă actul adițional nr.1 la  contractul nr.4377/06.06.2017 privind închiriere suprafață 

pajiști/islaz, domeniu 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 ( respectiv diminuare suprafață de la 9 hectare la 4 hectare) la contractul nr. 4377/06.06.2017 

privind închiriere suprafața de pajiști/islaz, aflate în domeniul privat al comunei Roseți. 

Art.3. Primarul comunei Roseți prin intermediul viceprimarului și a agentului agricol, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul general al comunei  Roseţi va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanei vizate 

precum şi autorităţilor interesate, conform legii și va realiza aducerea  la cunoştinţă publică  prin publicarea 

pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul 

Primăriei comunei Roseți.   

 

INIŢIATOR PROIECT,                                                                     AVIZAT PTR. LEGALITATE, 

PRIMARUL COMUNEI ROSEŢI                SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ROSEȚI 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                                       Lavinia TĂNASE  

http://www.comunaroseti.ro/
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ACT ADIŢIONAL Nr.1 / _______2022 

  la contractul  de închiriere nr.4377/06.06.2022, pentru suprafeţe de islaz/pajişti aflate în domeniul 

privat al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi 

 

 Încheiat astăzi,________2022, între: 

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1. Comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, Str. General Dragalina, nr. 20, telefon /fax-

0242/344022,0242344017, având cod de înregistrare fiscală- 4294146, cont deschis  la Trezoreria Călăraşi, 

reprezentată legal prin primar-Nicolae RÂJNOVEANU în calitate de locator şi   

2. D-l Iacov Răducan, domiciliat în comuna Roseti, judeţul Călăraşi, CNP-1520518510014 cu 

exploataţia în localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi, strada C.A Rosetti, nr. 184, cu  nr. din Registrul national al 

exploataţiilor (RNE)- RO 0943210037, în calitate de locatar , 

Prin prezentul act adiţional  PĂRŢILE  , 

                                                               HOTĂRĂSC: 

I.      În baza prevederilor punctului II corelat cu prevederile pct. XII din contractul 

nr.4377/06.06.2017, urmare a diminuării efectivelor de animale, intervin următoarele modificări 

cu privire la suprafața  de 9 hectare  pajiște/islaz după cum urmează: 

- suprafata de 9 hectare pajiște/islaz din contractul mai sus precizat situată în blocul fizic nr. 149, 

tarlaua 46/1, 55, parcela 141/1, 306/1, lot 7, se diminuează  cu 5  hectare, conform efectivului de animale 

deținut. 

 Suprafața  de islaz  rămasă după diminuare, respectiv 4 hectare,  va avea următoarele 

vecinătăți 

N-_____________________, 

S-_____________________, 

E-____________________ , 

V-_____________________ 

II. Restul prevederilor contractului nr. 4377/06.06.2017, rămân  neschimbate.  

       

 LOCATOR,                                                                       LOCATAR-  IACOV RĂDUCAN 

Consiliul Local al comunei Roseţi       Semnătura: 

 PRIMARUL COMUNEI ROSEŢI                                          ___________________________________                                                                   

Nicolae RÂJNOVEANU 

        Semnătura: 
 


