
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.863/12.02.2020

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1.294 din 02.03.2015 dintre Comuna Aluniş

 şi S.C. AlMoaşii  Serv  S.R.L.

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:
-   Referatul de aprobare al Primarului Comunei Aluniş nr……. din ……. ;
-   Raportul de specialitate întocmit de secretarul  general al Comunei Aluniş nr. …. din ……… ;
- 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 învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi agremet
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 ;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Aluniş nr. 11 din 20.02.2015 privind
închiriere directă a unui spaţiu în suprafaţă de 20 m.p. aflat în proprietatea privată a Comunei
Aluniş;
- Prevederile art. 3  din Contractul de închiriere nr. 1.294 din 02.03.2015.
- Prevederile art.297, alin.(1) şi ale art. 333, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ,
         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  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1.294 din 02.03.2015 încheiat
între Comuna Aluniş  şi  S.C. AlMoaşii Serv S.R.L.  pentru o perioadă de……. ani de la data
expirării contractului.

Art.2.  -Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Aluniş nr. 11 din
20.02.2015 rămân neschimbate.

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;
- Altor instituţii şi persoane interesate;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe site-ul

oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

     Nr………
(din Registrul proiectelor de hotărâre)





ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr.863/12.02.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1.294 din 02.03.2015

dintre Comuna Aluniş şi  S.C. AlMoaşii Serv S.R.L.

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre

cu următorul obiect:

aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1.294 din 02.03.2015 dintre
Comuna Aluniş şi  S.C. AlMoaşii  Serv S.R.L.

 În susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:
Având în vedere următoarele:

-contractul de închiriere nr. 1.294/2015 expiră la data de 02.03.2020;

-solicitarea domnului Enescu Nicolae, administratorul S.C. AlMoaşii Serv

S.R.L., înregistrată la Pimăria Aluniş cu nr. 844/11.02.2020;

-faptul că acestă firmă nu a înregistrat întârzierii în plata chiriei şi a celorlalte

taxe adiacente şi nu s-au înregistrat plângeri privind activitatea desfăşurată,

propun spre analiză şi aprobare consiliului local următorul proiect de hotărâre.

Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu


