
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
  

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere nr. 1563/10.04.2015, nr. 1567/10.04.2015, 

nr. 1568/10.04.2015, nr. 1571/10.04.2022 și a contractelor de cesiune nr. 1446/01.06.2020, nr. 

958/01.04.2020 
 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 19.05.2022: 
Având în vedere:  

- Raport de specialitate nr. CL/1228 din 10.05.2022 întocmit de către dl.  Buhuceanu Bogdan 

Ionuț – Administrator Public Comuna Gioseni, 

- contractelor de inchiriere nr.1563/10.04.2015 (incheiat intre Tampu Tarciziu si Comuna 

Gioseni-38, 0 ha), nr. 1567/10.04.2015 (incheiat intre Tampu Luciia si Comuna Gioseni-3.24 

ha), nr. 1568/10.04.2015 (incheiat intre Tampu Luciia si Comuna Gioseni-6.16 ha), nr. 

1571/10.04.2015 (incheiat intre Boncu Gicu si Comuna Gioseni-27.71  ha); 
- contractelor de cesiune nr. 958/01.04.2020 incheiat intre UAT Comuna Gioseni, Timpu Mihai 

si Boncu Gicu-11.0 ha), nr. 1446/01.06.2020 (incheiat intre UAT Comuna Gioseni, Timpu 

Mihai si Paduraru Cristina-19.93 ha), 

-  cererile nr. 747/22.03.2022 (Tampu Tarciziu prin care solicita prelungirea contractului de 

inchiriere nr.1563/10.04.2015), nr.931/06.04.2022 (Tampu Luciia solicita prelungirea 

contractului de inchiriere nr.1567 si 1568/10.04.2015),nr. 951/07.04.2022 (Boncu Gicu 

solicita prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1571/10.04.2015 si a contractului de 

cesiune nr. 958/01.04.2020) si nr. 952/07.04.2022 (Paduraru Cristina solicita prelungirea 

Contractului de cesiune nr. 1446/01.06.2020); 
- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL/165 din 11.05.2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația publică, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata si cu modificarile 

ulterioare; 
- art. 306, alin. (1), (2), (3), (4), art.8 alin. (2), (3),(4) din HG 1064/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 34/2013 privind organizarea si explotarea 

pajistilor permanente pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1191 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. XVII din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor 

temene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
- art. 306, alin. 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- În   temeiul  art.129 alin (1), alin. (2) lit.c), alin. (6), lit.b), art.139 alin. (3) lit.g), art.196.alin 

(1), lit.a), art.197 alin. (1), (2), (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 

 

 



HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere nr. 1563/10.04.2015 incheiat intre Tampu 

Tarciziu si Comuna Gioseni, nr. 1567/10.04.2015 incheiat intre Tampu Luciia si Comuna Gioseni, 

nr. 1568/10.04.2015 incheiat intre Tampu Luciia si Comuna Gioseni, nr. 1571/10.04.2022 incheiat 

intre Boncu Gicu si Comuna Gioseni și a contractelor de cesiune nr. 1446/01.06.2020 incheiat intre 

UAT Comuna Gioseni, Timpu Mihai si Boncu Gicu, nr. 958/01.04.2020 incheiat intre UAT Comuna 

Gioseni, Timpu Mihai si Paduraru Cristina. 

Art. 2. Se împuternicește dl. Tamaș Bernadin -  Primarul Comunei Gioseni, Județul Bacău să semneze 

actele adiționale la prelungirea contractelor de închiriere și a contractelor de cesiune. 
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului contabilitate, Prefectului Județului Bacău și va 

fi făcută publică, în condițiile legii.  
 

    
                 

 

                 Președinte ședință,                                            Contrasemnează, 

                   Consilier local,                                                 Secretar general,  
                Alexandra CALARA                                                         Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 

 

 

 

 

Nr. 31 din 19.05.2022 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ____   
consilieri prezenți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


