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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune   

nr. 94 din 14.11.2008  și nr. 92 din 14.11.2008 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 4910/2023 - T din 21.02.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 4942/2023 - H din 22.02.2023 al Direcţiei Achiziţii şi 

Patrimoniu privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune ce expiră în anul 2023. 
 - Adresa din data de 02.02.2023 a S.C. Terra Pal S.R.L. înregistrată la sediul Consiliului 

Județean Ialomița cu nr.2831/2023 - B din 02.02.2023, prin care solicită prelungirea 
contractului de concesiune nr. 94 din 14.11.2008. 

 - Adresa din data de 15.12.2022 a S.C. Padova Agricultura S.R.L. înregistrată la sediul 
Consiliului Județean Ialomița cu  nr. 32.659/2022-Y din 15.12.2022, prin care solicită 
prelungirea contractului de concesiune nr. 92 din 14.11.2008. 

-  Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 58 din 30.09.2008 privind aprobarea 
concesionării unor terenuri agricole proprietate privată a județului Ialomița situate în 
extravilanul comunelor Giurgeni și Vlădeni. 

- Contractul de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 încheiat cu S.C.Terra Pal S.R.L. 
- Contractul de concesiune nr. 92 din 14.11.2008 încheiat cu S.C. Padova Agricultura 

S.R.L. 
- Avizul nr. 5399/2023 - P din 27.02.2023 al Comisiei economico-financiară și 

agricultură; 
- Avizul nr. 5477/2023 - V din 27.02.2023 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 
În conformitate cu: 
- prevederile  art. 3 alin (2) din contractele de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 si nr. 92 

din 14.11.2008, unde se prevede posibilitatea prelungirii acestora pentru o perioadă egală cu 
cel mult jumătate din durata lor inițială; 

- prevederile art. 551 punctul 8, art.871, art.872 si art.873 din Legea nr. 287/2009, 
republicată, privind Codul Civil , cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.173 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.b,  art.302-331, art. 354-355 și art. 362 alin 
(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 7(șapte) ani și 6(șase) luni a duratei contractului de 
concesiune nr. 94/14.11.2008, încheiat între Consiliul Județean Ialomița și S.C. Terra Pal S.R.L., 
respectiv pâna la data de 13.05.2031, pentru o suprafață de 124,76 ha, aferentă solei 7.  

 
Art. 2. Se aprobă prelungirea cu 7(șapte) ani și 6(șase) luni a duratei contractului de 

concesiune nr. 92/14.11.2008, încheiat între Consiliul Județean Ialomița și S.C. Padova 
Agricultură S.R.L.,respectiv până la data de 13.05.2031, pentru o suprafață de 321,44 ha, 
aferentă solelor 6.1, 6.2 și 6.3.  

 
Art. 3. Obiectul contractelor de concesiune este concesionarea terenurilor agricole 

productive, în vederea cultivării cerealelor,  situate în extravilanul comunelor Vlădeni și 
Giurgeni. 

 
Art. 4. (1) Prelungirea duratei contractelor de concesiune,  potrivit prevederilor art. 1-2 

se va face pe baza unui act adițional.  
(2) Se împuternicește domnul Marian Pavel -președintele Consiliului Județean Ialomița 

să semneze actul adițional menționat la alin (1). 
 
Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 6. Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Achiziții și Patrimoniu, Direcției Buget Finanțe 
și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul oficial al județului”.  
 

 

          PREŞEDINTE,  
                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 
                   MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                                  Adrian Robert  IONESCU    
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