ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafaţă de
243 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Aluniş în favoarea Parohiei Ostrovu

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 2.682 din
06.06.2012;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş, nr. 2.703 din
06.06.2012 ;
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 ;
Prevederile art.693-695 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera c) şi art. 45 alin. (1),
respectiv art.115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
asupra terenului în suprafaţă de 243 m.p. aparţinând domeniului privat al
comunei Aluniş, situat în intravilanul comunei Aluniş, sat Ostrovu, tarlaua 46,
parcela 269, categoria de folosinţă curţi construcţii, în favoarea Parohiei
Ostrovul din comuna Aluniş, judeţul Prahova.
Art.2. – Dreptul de superficie se constituie pentru o perioadă de 60 de ani.
Art.3. –Dreptul de superficie încetează înainte de termen în cazul
dispariţiei construcţiei sau dacă aceasta nu mai este necesară.

Art.4. – Se împuterniceşte doamna Constantinoiu Marilena, secretarul
comunei Aluniş, să semneze pentru şi în numele comunei Aluniş actul
constitutiv al dreptului de superficie la notarul public.
Art.5. – Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Aluniş nr.
38/2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a terenului în
suprafaţă de 243 m.p. , situat în comuna Aluniş, sat Ostrovu, T.46, Parcela Cc.
269 Parohiei Ostrovul din comuna Aluniş, încetează de la data încheierii actului
prevăzut la art.4.
Art.6. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Parohiei Ostrovul;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 18 iunie 2012, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.
PREŞEDINTE,
Consilier local
Gheorghe Andrei

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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