
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind  prelungirea duratei contractelor de închiriere care expiră în cursul anului 2013 şi 
reînoirea contractelor de închiriere expirate  având ca obiect terenurile agricole  din 

domeniul privat al comunei Valea Doftanei , până la definitivarea lucrărilor de înscriere 
în cartea funciară 

 
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Văzând: 

 -expunerea de motive a Primarului comunei Valea  Doftanei –dl .Manea I.Ion-cu 
privire la  la  reînoirea contractelor de închiriere expirate şi  prelungirea duratei 
contractelor de închiriere care expiră în cursul anului 2013 având ca obiect terenurile 
agricole  din domeniul privat al comunei Valea Doftanei , până la definitivarea lucrărilor 
de înscriere în cartea funciară; 
 -referatul  de specialitate al dnei Cristina Rijnoveanu-referent  în cadrul 
compartimentului finanţe-contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  
comunei Valea Doftanei la care a anexat situatia contractelor de inchiriere expirate la 
31.12.2013  si a acelora care expiră în cursul anului 2013 ; 
 -inventarul bunurilor imobile din cadrul patrimoniului  privat al comunei; 
 -Hotarârea  nr. 17/2013 a Consiliului Local Valea Doftanei  cu privire la  
aprobarea efectuarii lucrarilor de inscriere in cartea funciara a localitatii comunei Valea 
Doftanei a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Valea Doftanei 
 In temeiul art.36, alin.(1),alin(2), lit.c ,alin(5),lit.a şi art 45  din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, 

 
           HOTARASTE: 

   
 Art.1.  Se aprobă prelungirea  duratei contractelor de închiriere care expiră în 
anul 2013 ,contracte  încheiate cu persoane fizice ce au ca obiect terenurile agricole din 
patrimoniul privat al  comunei Valea Doftanei,conform anexei   nr.1 ,parte integrantă din 
prezenta . 
 Art.2. Se aproba reînoirea contractelor de închiriere expirate ,contracte  încheiate 
cu persoane fizice ce au ca obiect terenurile agricole din patrimoniul privat al  comunei 
Valea Doftanei,conform anexei   nr. 2,parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Termenul  închirierii este de un an ,timp în care se vor  definitiva  lucrările 
de înscriere în cartea funciară . 
 Art.4. Primarul comunei Valea Doftanei  prin Aparatul de specialitate : Biroul 
finante-contabilitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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