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CONSILIUL  LOCAL  
 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contribuţiei din bugetul Comunei Aluniş   în vederea realizării Studiului de Fezabilitate 
pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii 

Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic” 

 
Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 

 
    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 2.133 din 22.04.2020 ; 
- Raportul de specialitate întocmit de  biroul financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr.2.195 din 27.04.2020 ; 
- 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 ;   
-      Prevederiile Hotărârii Consiliului Local al  Comunei Aluniş nr.11 din 28.02.2017 
privind asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova  şi localităţile:  Bertea, 
Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti, Slănic în 
vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiţia  ,, Înfiinţare reţea 
distribuţie gaze naturale în comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, 
Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic “ 
-       Prevederile art.35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 129,  alin. (2), litera b), alin.(4), litera b) şi ale art. 
196, alin.(1), litera a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
          Art.1-Se aprobă alocarea sumei de 31.260 lei din bugetul Comunei Aluniş,  în 
vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția înființare rețea 
distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, 
Cosmineie, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”. 
         Art.2-Art. 5 din Contractul de Asociere nr. 19219/25.09.2017 se modifică, prin 
act adițional, potrivit prezentei hotărâri. 
 
 
 
 



          Art. 3-Se mandatează primarul Comunei  Aluniş să semneze actul adițional la 
contractul de asociere. 
          Art.4.-Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului general al 
Comunei Aluniş, în termenul prevazut de lege: 

- Primarului Comunei Aluniş; 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Biroului financiar-contabilitate; 
- Altor instituţii şi persoane interesate; 
- şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Aluniş, 

precum şi pe pagina de internet www.primariaalunis.ro 
 

Adoptată astăzi, 30 aprilie 2020, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
              
              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 

                Marius Grigore 
       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                   Secretar general, 
                            Marilena Constantinoiu 
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