
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  

  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea închirierii utilajului cap de tocare material lemnos aflat în patrimoniul 

 Comunei Aluniş, Judeţul Prahova 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă  ordinară 
 
    Având în vedere: 
          -Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 6.018  din 09.10.2019; 
          -Raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Aluniş,  nr. 6.362 din 25.10.2019 ; 
          -Avizul 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; 
          -Avizul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii 
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
          -Avizul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
          -Prevederile art. 486, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin.(2), litera c) şi alin.(6), litera b) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1.- Se aprobă închirierea utilajului cap de tocare material  lemnos aflat în patrimoniul 
Comunei Aluniş, Judeţul Prahova, pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice şi 
juridice, în următoarele condiţii: 

a)  închirierea se face pentru minim o oră; 
b)  manevrarea utilajului se face numai  de către angajatul primăriei; 
c) dimensiunea minimă a buşteanului  de 40 cm. 

         Art.2.- Aprobă taxa de închiriere a utilajului cap de tocare material lemnos în cuantum de 75 
lei/oră. 
          Art.3.- Primarul Comunei Aluniş și aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 
          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; 
-  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Aluniş, precum şi 

pe pagina de internet www.primariaalunis.ro 
 

Adoptată astăzi, 31 octombrie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
             Daniela Bobeică 

                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                     Secretarul general al Comunei Aluniş, 
                    Marilena Constantinoiu 
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