ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
comunei Aluniş

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Văzând:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 1045 din 26.02.2014;
Raportul de specialitate nr. 1046 din 26.02.2014 întocmit de secretarul comunei Aluniş;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera c) şi art. 115 alin (1) litera b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. –(1) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Aluniş, anexă la
Hotărârea Consiliului Local Aluniş nr. 40 din 27 octombrie 2009, se modifică şi de completează
după cum urmează:

SECŢIUNEA I
-Bunuri imobileNr.
crt.

49

Codul
de
clasificare

Denumirea
bunului

Teren

Elemente de identificare

sat Ostrovu, punct
“Colibaşi”,vecini
N=Stroescu Maria, S=Moşt.
Dumitran Anghel , E= drum
local “Colibaşi”, V=drum
judeţean DJ 101T, tarlaua 46
parcela 375, suprafaţa 432
m.p.

Anul
dobândirii
sau după caz
al dării în
folosinţă

-

Valoarea
de inventar
-lei-

-

Situaţia
juridică

Legea
nr.213/1998
privind
proprietatea
publică şi
regimul juridic
al acesteia

(2) Terenul inventariat se identificată conform Planului de situaţie anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2. – Celelalte prevederi din anexa la Hotărârea Consiliului Local Aluniş nr. 40 din 27
octombrie 2009 rămân nemodificate.
Art.3. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Compartimentului Administraţie publică;
- Biroului finciar-contabilitate ;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 28 februarie 2014, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.

PREŞEDINTE,
Consilier local
Luminiţa Dumitru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu

Nr. ………

