ROMANIA
JIIDETUL ALBA
COMI.INA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr 5/2021
.
pentru anul2021
Iancu
cu privire la stabilirea targurilor pe raza comunei Avram
Consiliul local al comunei Avram Iancu, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara in data
de 28-01-2021, sedinta fiind publica.
Luand in dezbatere
- referatul de aprobare nr. 175113-0l-2021 iniliat de domnul primar, pentru stabilirea
tdrgurilor pe raza comunei Avram Iancu pe anul 2021,
- proiectul de hot6rdre privind stabilirea targurilor pe raza comunei Avram Iancu pe anul
202l,inregistrat sub nr. 173 /13 -01 -2021,
- aviztlcomisiei de specialitate a consiliului local, inregistrat sub nr. 464128-01-2021,
Avand in vedere
- adresa nr. 28178/18-12-2020, emisa de Consiliul Judetean Alba, in vederea realizarii
Calendarului targurilor si pietelor din judetul Alba pe anrll,202l
- prevederlle artl}9 alin2 lit d gi alinT.lit.s din O.U.G nr.5712019 privind Codul
administrativ,
tn temeiul art.739 alin.(l) si art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G nr.5712019 privind Codul
administrativ,
Consiliul Local Avram Iancu,
:

:

HOTARASTE
in arrlJ202l vor avea loc urmatoarele targuri
.zi de piata
...
pe luna Aprilie
. ... ...ziua de 5
.ziua de 10
pe luna Mai ..
..ziua de 7
pe luna Iunie
pe luna August
. ... ...zita de 2
pe luna Septembrie... ...
. . .. .: .. ... ....zita de 6
ziua de 18
pe luna Octombrie
. ... ziua de 8
pe luna Noiembrie
Art.Z. Targul de Fete de pe Muntele Gdina, Editia 2A21va avea loc rn perioada 17-18 iulie 2021.
Art.3. Cu ducerea la indeplinireaprezentei hotarari se incredinteazadl.: '
- primar
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi favorabile valabil exprimate, care
reprezintal00 yo din numarul consilierilor in functie( 100 o/o din numarul consilierilor prezenti ).
Art. 5. Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica :Institutiei. Prefectului - Judetul Alba,
' ,, , primar, Se aflseazalpublicL.
Consrliului Judetean Alba, D-lui '

Art.l.

Pe raza comunei Avram Iancu, judetul Alba
?n fiecare zi de luni din saptaman a . . .

Avram lancu la '. 28-01-2021
Presedinte de sedinta,

ContrasemneazS,
p. Secretar general al comunei
Consilier principal,

Cons ilier,
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