
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  

H O T Ă R Â R E 
privind  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al comunei Aluniş 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă extraordinară 
 
    Avand in vedere: 

Expunerea de motive a vieprimarului comunei Aluniş nr. 7.098 din 
05.11.2018; 

Raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei Aluniş nr. 7.099 din 
05.11.2018 ; 

Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, 
finance, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, 
gospodarie comunala, protecţa mediului, servicii şi cormerţ din cadrul Consiliului 
Local Aluniş; 

Raportul comisiei mvatamant, sanatate, cultura, protecţie sociala, activităţi 
sportive şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 

Raportul comisiei privind administrapa publica locala, juridic, apararea 
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local 
Aluniş ; 

Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
   În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 

privind administrapa publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Aproba completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Alunş la secţiunea I-Bunuri imobile-, cu o nouă poziţie, conform 
Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. - Hotararea nr. 18/2007 privind insuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Aluniş, judeţul Prahova şi Hotărârea nr. 
40/2009 privind insuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
comunei Aluniş, judeţul Prahova, se modifica potrivit prezentei hotarari. 

Art.3.- 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. 
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