
 
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
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. 129 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
în temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), litera b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentată de către primarul comunei Aluniş, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 4.374 din 19 iulie 2019; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 4.375 din 19 iulie 2019; 
c) rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Aluniş, 
 
Consiliul Local al comunei Aluniş, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art. 1. - Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local al comunei Aluniş nr.34 din 7 
iunie 2019 privind implementarea proiectului “Achiziţie utilaj pentru deszăpezire în Comuna 
Aluniş, Judeţul Prahova”, prin înlocuirea anexei  la hotârârea menţionată cu anexa la prezenta 
hotărâre. 
          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.  
 

Adoptată astăzi, 22 iulie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                Georgel Vişan 

                                                                                 
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                          Secretar, 
                    Marilena Constantinoiu 
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