
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

CERNĂTESTI 
 

HOTĂRÂRE 

privind  însușirea actului aditional de modificare a art. 3 din contractul 
de închiriere pentru terenurile care apartin domeniului privat nr. 

1513/25.05.2010 
 

      Consiliul local al Comunei Cernătesti, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară în data de 25 Iunie 2020, 

             Având în vedere: 
           - referatul de aprobare al primarului Comunei Cernătesti, înregistrat 

la nr. 161/19.06.2020;  
         -  raportul de specialitate al Compartimentului agricol si fond funciar 
nr. 162/19.06.2020; 

- referatele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al comunei Cernătesti; 
 -  adresa/solicitarea dlui. Musat Ion nr. 1400/24.04.2020; 

- prevederile art. 14 al Contractului de închiriere pentru terenurile 
care apartin domeniului privat nr. 1513/25.05.2010; 

 - prevederile art. 108 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 
(6) lit. b) din OG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala în 

administratia publica; 

- art. 80 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru  

elaborarea actelor  normative; 
           In temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 140  alin. (1), art. 196 

alin. (1), lit. a) si art. 197 alin. (1) si alin. (4) din O.U.G. nr 57/2019 privind 

Codul Administrativ: 

HOTĂRĂȘTE : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Art.I.  Se însușește actul aditional, de modificare a art. 3 din 
contractul de închiriere pentru terenurile care apartin domeniului privat nr. 

1513/25.05.2010,  conform anexei care face parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Contractului de închiriere pentru 
terenurile care apartin domeniului privat nr. 1513/25.05.2010, rămân 
neschimbate. 

Art.III. Se împuternicește Primarul comunei Cernătești să ia toate 
măsurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, să 

încheie și să semneze actul aditional la contractul de închiriere pentru 
terenurile care apartin domeniului privat nr. 1513/25.05.2010.        

        Art.IV. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 
Secretarului General comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului 
comunei Cernătești, Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si 



taxe și Instituției Prefectului, Județului Buzău în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate. 
   Presedinte de Sedinta,                           Contrasemnează pentru 

legalitate, 
          Consilier                                    Secretar Genereal al comunei 
Cernătești 

      Dumitru Marian                                             Dumitrașcu Doru-
Vasile 
                     

Nr.  32/25.06.2020 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 
ordinara din data de 25.06.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 

57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință.                                                                                                                 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Anexa la HCL Nr.  32/25.06.2020 

 
 

Act aditional nr. 1/24.05.2020 
la contractul de închiriere pentru terenurile care apartin domeniului privat 

nr. 1513/25.05.2010 

 
 

Noi părtile, 
 

UAT Comuna Cernătesti, cu sediul în comuna Cernătesti, jud. Buzău, 

CUI     3662622, reprezentată prin Dl. Petrache Mîrzea, primarul comunei 
Cernătesti, în calitate de proprietar, 

 
și 

 Musat Ion din sat Cernătesti, comuna Cernătesti, jud. Buzău, posesor 
al CI seria XZ nr. 471308,  în calitate de chiriaș, 

 
 In temeiul prevederile art. 108 lit.b) coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. 

c), alin. (6) lit. b) din OG 57/2019 privind Codul administrativ si ale art. 14 
din Contractul de închiriere pentru terenurile care apartin domeniului privat 
nr. 1513/25.05.2010, am încheiat prezentul Act aditional, astfel: 

 
Art.I. Partile contractate modifică Art. 3 din Contractul de închiriere 

pentru terenurile care apartin domeniului privat nr. 1513/25.05.2010, care 
va avea următorul cuprins: 

 

”Art.3. Durata contractului de închiriere a terenului situat în T46, P1693, 
pentru suprafata de 1002 mp., CF 21819, nr. cadastral 21819 (), se 
prelungeste pe o perioadă de 10 (zece) ani, respectiv pâna la data de 
25.05.2030.”  

 
Art.II. Prezentul act aditional face parte integrantă la Contractul de 

închiriere pentru terenurile care apartin domeniului privat nr. 
1513/25.05.2010. 
 

Art.III. Celelalte prevederi ale Contractului de închiriere pentru 
terenurile care apartin domeniului privat nr. 1513/25.05.2010, rămân 
neschimbate. 

 
Art. IV. Prezentul act aditional a fost încheiat în trei exemplare, astăzi 

24.04.2020, data semnării lui, în Primăria Cernătesti, judetul Buzău. 
 
 

Proprietar,                                                          Chirias, 

     UAT Comuna Cernătesti                                                Musat Ion 
          Reprezentata prin 

       Primar Petrache Mîrzea 
 


