ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor de închiriere a unor terenuri aparţinând domeniului privat al
comunei Aluniş pentru folosinţă agricolă şi neagricolă

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 1.338 din 08.03.2017 ;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabililitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 1.374 din 09.03.2017 ;
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 ;
Având în vedere prevederile art.14 şi art.15 din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), litera c) şi art. 45 alin.(2) 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 taxele pentru închirierea terenurilor aparţinând
domeniului privat al comunei Aluniş, pentru folosinţă agricolă şi neagricolă,
diferentiate pe categorii de folosinţă, astfel:
- 0,05 lei/m.p./an- teren categoria de folosinţă fâneaţă;
- 0,08 lei/m.p./an-teren categoria de folosinţă curţi-construcţii.
Art.2.- Se acordă în chirie teren pentru folosinţă în scopuri agricole şi
neagricole persoanelor solicitante care au folosit şi au amenajat terenul în trecut, în
limita suprafeţelor disponibile.

Art.3.- În situaţia în care pentru un teren există mai multe solicitări şi
persoanele nu sunt dintre cele care au prioritate conform art.2, se va organiza
licitaţie publică în condiţiile legii.
Art.4.- Contractele de închiriere încheiate conform prevederilor art.2 şi art.3
se vor încheia pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, iar taxele de închiriere se vor
actualiza anual, începând cu anul următor aprobării prezentei hotărârii, cu rata
inflaţiei.
Art.5. – 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, 31 martie 2017, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
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