
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA PADURENI 
CONSILIUL LOCAL______________________________________________________ 

 

HOTĂRÂREA nr.  7 

privind  modificarea Cap. II, pct. 2.1  al Contractului  de concesiune 

 nr. 1238 din 25.03.2014 

    Având în vedere: 

- Solicitarea domnului Tiron Costel Tiberiu  , înregistrată la Primăria comunei 
Pădureni  cu nr.   din 2017; 

- Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Pădureni, Diaconu Temistocle, 
în calitate de initiator; 

-  Raportul inregistrat sub nr. 408 /29.01.2018 întocmit de Compartimentul Financiar- 
Contabil   din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pădureni; 

- Prevederile HCL nr. 4 din 17.01.2014,  privind aprobarea concesionării prin licitatie 
publică a unei suprafete de teren arabil de 25,85 ha  din care 19,19 ha situate in 
Blocul Fizic 740-T106, P 2265-Capu  Deal Ivanesti, 3,03 ha in Blocul Fizic 248 –
T42, P1431- Fata Ferma Lunca Veche ses si 3,63 ha in Blocul fizic 247-T42, P1431, 
Fata Ferma Lunca Veche situat in extravilanul comunei Padureni, judetul Vaslui; 
     În temeiul prevederilor art. 36  alin. (2) lit. „c”, coraborat cu ali. (5) lit. „b” 
respectiv art. 45 alin. (3)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică 
locală , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Padureni, judetul Vaslui: 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 

 
              Art.1.  1 ) Se aprobă  modificarea Cap. II, pct. 2.1  al Contractului  de concesiune nr. 
1238 din 25.03.2014, urmând ca acesta să aibă următorul cuprins :  

              II OBIECTUL CONTRACTULUI : 

                    2.1 – este concesionarea suprafeţei de teren  arabil de 19,19 ha   
situate în Blocul Fizic 740-T106, P 2265-Capu  Deal Ivanesti, aparţinând 
domeniului privat   al  comunei Padureni, judetul Vaslui. 

                    2) Celelalte prevederi al contractului  de concesiune rămân neschimbate . 

 Art. 2 . 1)  Se aprobă încheierea unui act  aditional  la Contractul de concesiune nr. 
1238 / 25.03.2014   în vederea modificării Cap. II , pct. 2.1. 



 2) Se împuterniceşte primarul comunei comunei Pădureni domnul  Diaconu 
Temistocle , să semneze actul adiţional prevăzut la aliniatul 1.  
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, primarului 
comunei Padureni, judetul Vaslui,  compartimentului Financiar-contabil si S.C. Agrotur SRL  
prin grija secretarului comunei. 

 

                                                                                                   Padureni,   2 februarie 2018   

    

Presedinte de sedinta 
    Consilier,                                                                                                  Contrasemneaza 
Buciumas Silviu                                                                                              Secretar, 
                                                                                                                      Munteanu Mirela  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri  13 

Prezenţi    

Pentru   

Împotrivă   

Abţineri   



 

  Anexă la Hotararea Consiliului local  al    
comunei Pădureni nr. 7 /02.02.2018 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2018 

  la Contractul de  concesiune nr. 1238 din 25.03.2014 

I. Părtile : 

1. Comuna  Pădureni ,  cu sediul în localitatea Pădureni,  comuna Pădureni  , cod unic de 

înregistrare 3394341  , contul nr.…………………………………deschis la Trezoreria Municipiului 

Huşi  judetul Vaslui   , reprezentată prin primarul comunei Diaconu Temistocle    ,  în calitate de  

concedent    , pe de o  parte ,  

Şi  

2.     S.C. Agrotur SRL , cu sediu social în sat Lunca Veche , comuna Lunca Banului , 

judeţul Vaslui , având codul unic de înregistrare  nr. 14725939/02.07.2002 , şi număr de ordine 

în registrul comerţului J37/189/26.06.2002, contul nr. ………………………………………, deschis 

la …………………………….reprezentată prin Tiron Costel Tiberiu , în   calitate  de  concesionar , 

pe de  altă parte , 

Au    convenit   modificarea   Contractului    de  concesiune    nr. 1238 din 25.03.2014    

aprobat cu Hotararea Consiliului local Pădureni  nr. 4/17.01.2014 , dupa  cum  urmează : 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI: va avea următorul cuprins: 

PCT. 2.1.–obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea suprafeţei de 

teren: 

-  teren  arabil în  suprafaţă de 19,19 ha   situate în Blocul Fizic 740-T106, P 2265-

Capu  Deal Ivănesti, aparţinând domeniului privat   al  comunei Padureni, 

judetul Vaslui. 

  Celelalte  prevederi raman nemodificate  

                                                                          Partile: 

                   1.CONCEDENT  2. CONCESIONAR  

               COMUNA PĂDURENI S.C. AGROTUR S.R.L. 

                          PRIMAR ,  ADMINISTRATOR  

                 DIACONU TEMISTOCLE                                                    TIRON COSTEL TIBERIU 

 

 



 

 


