
 
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
 
 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară  
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
luând act de: 
a) Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Aluniş, în calitatea 

sa de inițiator, înregistrat cu nr. 4.553 din 19 iulie 2018; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 4.554 din 19 iulie 2018; 
c) rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Aluniş, 
 
 
Consiliul Local al comunei Aluniş, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre 
 

 Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Aluniş nr.71 din 18 decembrie 2017 privind implementarea proiectului „ Amenajare şi 
dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”, prin 
introducerea după art.1 a art. 11 cu următorul conţinut: 
 „ Se apobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei privind 
proiectul < Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, 
judeţul Prahova>, aşa cum rezultă din analiza memoriului justificativ aferent investiţiei, 
apobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Aluniş nr. 70 din 18 decembrie 2017.”  
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H O T Ă R Â R E 
nr. 37 din 23 iulie  2018 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Aluniş nr. 71 
din 18 decembrie 2017 privind implementarea proiectului 

 „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş,  
judeţul Prahova” 



 
 
 
Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Aluniş, judeţul Prahova.  
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Aluniş, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Aluniş și prefectului județului 
Prahova și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 
pagina de internet www.primariaalunis.ro.  

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Președintele de ședință,

Florica Popa 

 
 

      Vizat pentru legalitate                                                                               
Secretarul  comunei Aluniş 

Marilena Constantinoiu 
 L.S. 


