ROMANIA

J

JUDETUL AL BA

COMUNA AVRAM

IANCU

::

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. tOl2O21'
de
cu privire la aprobarea ordinei de zi a gedinleiordinare din data
25-O2-202t

in Sedinli ordinara cu
Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul Alba intrunit
din data de 25-02-2021, gedinta fiind publici '
Avand in vedere :
- proiectul ordinii de zi comunicat consilierilor Consiliului Local Avram lancu,
- prevederile art.135 din ordonanla de urgenli nr.5712079 privind coduladministrativ ,
- in temeiul art.196 alin.1 lit.a,art.139 alin.1 din ordonanla de urgenli nr'57/20L9 privind
Codul

administrativ,

Consiliul local Avram lancu,

HorARASrE
al
Art.unic. Aprobi ordinea de zi a gedintei publice ordinare a Consiliului Local
comuneiAvram lancu din data 25-02'2021, dupi cum urmeaza:

l.

1.

proiect de hotirAre cu privire la aprobarea unor cotizalii, Asocialiilor la care Comuna

Avram lancu este asociatd dupi cum urmeazS:
20L9, in sumi
1^1-. Aprobarea cotizaliei pentru Asocialia Salubritatea Apuseni aferent anului
de 2433 lei.
2020,
1^2. Aprobarea cotizaliei pentru Asocialia Comunelor din Rominia (ACOR) aferent anului
in sumi de 11501ei.
lni!iator, primar
2. proiect de hotirAre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Avram
se
lancu in domeniul privat al UAT Avram lancu a terenului identificat conform Anexei 1, ce
constituie parte integranti din prezentul act administrativ in suprafalt de S= 667 mp, situat in
intravilanul localitilii gi schimbarea categoriei de folosinli din ,, F6nea!5" in ,,Cur!iConstruclii".
lniliator- ' .'' ,Primar.
3. Proiect de hotir6re privind modificarea art.

l

din HCL 9/2O2L

.

lni!iator-

;':'"''

primar.

4. Proiect de hotir6re privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de
urgenli , familiilor gi persoanelor care se aflS in situalii de necesitate cauzate de calamitSli
naturale, incendii, accidente precum 9i alte situalii deosebite conform Anexei 1, Anexei 2,
Anexei 3 ce fac parte integrant5 din prezentul.
pnmar.
lniliator. i-

5. Diverse.

7

II.

Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:

- lnstitutiei Prefectului - Judetul Alba, d-lui primar, compartimentului

site din cadrul primariei, se afiseaza, dosar

publicare

gedin!5 3

/
/

Avramlancu la: 25-02 -2021

Presedinte de sedinta,
Consilier,
''i

,/

"

./
A.L.tvl/A.L.tvl. ex 5

ffi

ContrasemneazS,

p. Secretar general
Consilier principal,
-

r t,---- ,

d

al comunei

