ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării imobilului : magazin mixt cu bufet în suprafaţă de 206,10
m.p., terasă în suprafaţă de 33,60 m.p. şi terenul aferent

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr.1.463 din 21.03.2012;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabililitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 1.4.64 din 21.03.2012 ;
Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Aluniş;
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile art. 36 alin.(2), lit.c) şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.115 alin. (1), lit. 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.- Se aprobă achiziţionarea în numele şi pentru Comuna Aluniş a imobilului
proprietatea “Vărbilău Societate Cooperativă de Consum” situat în comuna Aluniş, sat Aluniş, nr.
971, format din magazin mixt cu bufet în suprafaţă de 206,10 m.p., terasă în suprafaţă de 33,60
m.p. şi terenul aferent.
Art.2. – Achiziţionarea imobilului se face în condiţiile dreptului comun, prin participare la
licitaţia publică deschisă, preţul maxim care poate fi licitat se stabileşte la 80.000 lei.
Art.3. – Se împuterniceşte doamna Niţă Nicoleta-Cristina , seful biroului-financiar
contabilitate, să facă demersurile necesare achiziţionării imobilului, să participe la licitaţie şi să
semneze Contractul de vânzare-cumpărare în cazul adjudecării.
Art.4. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 29 martie 2012, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Costel Vasile Neagu
CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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