ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu domnul Stanciu Cătălin Ionel-medic
de specialitate medicina de familie privind folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de
52,87 m.p. aflat în imobilul Căminului Cultural Aluniş

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 1454 din 18.03.2013;
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniş nr. 1.455 din 18.03.2013 ;
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 învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet 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;
Cererea nr 6.324din 07.12.2012 a domnului Stanciu Cătălin Ionel-medic de specialitate
medicina de familie,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera c) şi d) şi alin. (6), litera a), pct. 3 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.- Aprobă încheierea contractului de comodat cu domnul Stanciu Cătălin Ionelmedic de specialitate medicina de familie, legitimat cu C.I. seria PX nr. 116705, CNP
1770816293136, privind folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 52,87 m.p. situat în
imobilul Căminului Cultural Aluniş, pentru o durată de 3 ani de la data semnării contractului.
Art.2.- Se împuterniceşte primarul comunei Aluniş, domnul Bîgiu Iulian-Cristian, să
semneze contractul de comodat în numele şi pentru Consiliul Local al comunei Aluniş .
Art.3. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Domnului Stanciu Cătălin Ionel;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 25 martie 2013, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Daniela Bobeică

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
Nr. …………….

