
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

  PROIECT 
      H O T Ă R Â R E A   NR.  ____.  

privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la  
Contractul de inchiriere pajisti nr. 2165 din 25.05.2020 

 
Consiliul Local al Comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică , în  data de  

___ mai 2022, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier local Enescu Ilie , ales preşedinte de şedinţă 
prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  08 martie 2022 , 
pentru o perioadă de trei luni; 

 
 Luând în dezbatere: 
 

- cererea depusă de domnul Stoica R. Gheorghe, titularul  Contractului de inchiriere 
pajisti nr. 2165 din 25.05.2020, respectiv administratorul firmei STOICA R. GHEORGHE 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,  prin care  solicita incheierea unui act aditional pentru 
depunerea dosarului de subvenție la APIA, pe persoană fizică autorizată; 

- referatul de aprobare înregistrat la nr. 2244 din 13 mai 2022 şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar,  privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la Contractul de inchiriere 
pajisti nr. 2165 din 25.05.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Costești,, înregistrat la nr. 2244 din 13 mai 2022; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ____, nr. ___ 
şi nr.  din __..2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar;   
           Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica, conform procesului verbal  nr. ___ din 
___.2022;      
 
            În conformitate cu prevederile:  
            a) Anexa 2, art. XII, punctul 3 din Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
            b) art. 129 alin. (2)  litera c) și alin. (6)  litera b)   din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ; 
          În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de __ voturi „pentru”, din totalul de __ voturi exprimate, 
adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E : 
 
 Art. 1. –  Se aprobă incheierea actului aditional nr. 1 la Contractul de inchiriere 
pajisti nr. 2165 din 25.05.2020, în forma prevăzută in Anexa 1 care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
              Art.  2. –  Se împuterniceşte Primarul comunei Costești, domnul Pestereanu Toma 
Marius pentru pentru semnarea actului adițional la contractul de închiriere. 



    Art. 3. - Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al 
comunei Costești , Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea in vederea efectuării controlului 
asupra legalităţii acesteia , Primarului comunei Costești, Compartimentului registru agricol, 
Compartimentului financiar – contabil, impozite și taxe locale, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Costești, persoanei desemnate pentru publicare în 
monitorul oficial local, pe site-ul www.comuna-costesti.ro,  şi se va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare. 
 

Costeşti   -  ________ 2022. 
 
            I N  I Ţ I A T O R,                                                            Avizat pentru legalitate, 
               P R I M A R                                                                         Secretar general 
 Toma – Marius  PEŞTEREANU                                                         Vasile NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


 
 

                                                                                         Anexa 1 la H.C.L. ----/2022 
 

ACT ADIŢIONAL NR.1  
             LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE Nr. 2165 din 25.05.2020  

 
Între: 

1. 1. Între COMUNA COSTEȘTI, adresa strada Primărie nr. 6, județul Vâlcea, 
telefon/fax: 0250-863330, având codul de înregistrare 3fiscală 2541509, cont deschis la 
trezoreria Horezu, reprezentată legal prin primarul comunei Toma Marius PEȘTEREANU, în 
calitate de LOCATOR, şi: 

2. STOICA R. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu exploatatia in 
localitatea Costesti, sat Bistrița ,str......  nr. 37 , bl. . .. .. .. .., sc. . .. .. .. ., et. . .. .. .. .., ap. . .. .., 
judeţul Valcea, având  C.U.I. 44412178  , nr. Din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)  RO 
1692710047, telefon  , reprezentată prin Stoica Gheorghe,cu funcția de administrator, în 
calitate de LOCATAR,  

In baza cererii nr. 2181/10.05.2022  a domnului Stoica Gheorghe si a Hotararii nr. 
..../2022 a Consiliului Local Costești, prin care s-a aprobat incheierea unui act aditional, au 
convenit ca urmatoarele prevederi ale Contractului de inchiriere  nr. 2165/25.05.2022 se 
modifica/completeaza  prin prezentul act aditional, dupa cum urmeaza: 

 
 La Capitolul I Partile contractante, punctul 2, se modifica si va avea  urmatorul 

continut: 
2. STOICA R. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu exploatatia in 

localitatea Costesti, sat Bistrița ,str......  nr. 37 , bl. . .. .. .. .., sc. . .. .. .. ., et. . .. .. .. .., ap. . .. .., 
judeţul Valcea, având  C.U.I. 44412178  , nr. Din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)  RO 
1692710047, telefon  , reprezentată prin Stoica Gheorghe,cu funcția de administrator, în 
calitate de LOCATAR,  
 

   Prezentul act adițional, cererea nr. 2181/10.05.2022  a domnului Stoica Gheorghe si 
Hotărârea nr. ..../2022 a Consiliului Local Costești, si toate documentele depuse de locatar, 
fac parte integranta din Contractul de inchiriere. 

    Toate celelalte conditii si termeni ai Contractului raman neschimbate. 
  Locatarul declara ca a luat cunostinta si accepta prevederile prezentului Act aditional. 
   Acest act aditional este incheiat azi ....2022 in doua exemplare, un original pentru 

locator si un original pentru locatar. 
 

Locator                                                                       Locatar 
       Comuna Costești                                                      Stoica R Gheorghe P.F.A. 
                                                    
       Reprezentant legal                                           
            Primar, 
Toma Marius PEȘTEREANU  
                   
      Vizat Secretar General, 
                
                 Contabil,  
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - PRIMAR – 
Nr. 2244 din 13 mai 2022 

 
REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la  
Contractul de inchiriere pajisti nr. 2165 din 25.05.2020 

 
Având în vedere: 

          - Prevederile art.6, alin(3) și art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
         - Prevederile art. 333, alin.(1) și (2) și art. 362, alin.(1) și (3) din OUG, nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, actualizat la zi. 
 

PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la  

Contractul de inchiriere pajisti nr. 2165 din 25.05.2020 
 

Având în vedere cererea depusă de domnul Stoica R. Gheorghe, titularul  Contractului 
de inchiriere pajisti nr. 2165 din 25.05.2020, respectiv administratorul firmei STOICA R. 
GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,  prin care  solicita incheierea unui act 
aditional pentru depunerea dosarului de subvenție la APIA, pe persoană fizică autorizată. 

Conform: 
- prevederilor art. 129 alin.(2) lit.(c) și alin (6)lit.(a) și (b) din OUG nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, actualizat la zi, administrarea domeniului public și privat al comunei este 
gestionat de către Consiliul local, iar potrivit art. 333, alin. (1) și  (2) și art. 632 alin. 91) și (3) 
din același act normativ, închirierea se face prin licitație publică în condițiile legii, contractul de 
închiriere urmând a cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, 
potrivit specificului acestuia și destinației lui. 
          - Anexa 2, art. XII, punctul 3 din Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare (3.Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor 
fi însuşite prin hotărâre a consiliului local); 
         În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, imi exprim inițiativa de promovare a 
unui Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la Contractul de 
inchiriere pajisti nr. 2165 din 25.05.2020. 
 
 

PRIMAR , 
 

Toma – Marius PEȘTEREANU 
 

 
 
 



 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
CONTABILITATE 
Nr. 2245 din 13 mai 2022. 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la  
Contractul de inchiriere pajisti nr. 2165 din 25.05.2020 

Având în vedere: 
- Prevederile art. 136, alin. (8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizat la zi; 

Conform prevederilor art. 129 alin.(2) lit.(c) și alin (6)lit.(a) și (b) din OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, actualizat la zi, administrarea domeniului public și privat al 
comunei este gestionat de către Consiliul local, iar potrivit art. 333, alin. (1) și  (2) și art. 632 
alin.91) și (3) din același act normativ, închirierea se face prin licitație publică în condițiile legii, 
contractul de închiriere urmând a cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea 
bunului închiriat, potrivit specificului acestuia și destinației lui. 

Luând în considerare cererea depusă de domnul Stoica R. Gheorghe, titularul  
Contractului de inchiriere pajisti nr. 2165 din 25.05.2020, respectiv administratorul firmei 
STOICA R. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,  prin care  solicita incheierea 
unui act aditional pentru depunerea dosarului de subvenție la APIA, pe persoană fizică 
autorizat.  
           În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a), alin. (8) lit. b) și alin (10) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun adoptarea Proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
  

 
 

CONSILIER  ACHIZIȚII PUBLICE , 
 

Daniela GRIGORE . 
 
 
 
 
 
 
 


