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CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR.

islzozt

cu privire la aprobarea ordineide zia gedinlei ordinare din data de
L7-O3-202L

Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul Alba intrunit ingedin!5 ordinara cu
din data de 17-03-2021, gedinta fiind publici .
Avand in vedere :
- proiectul ordinii de zi comunicat consilierilor Consiliului Local Avram lancu,
- prevederile art.135 din Ordonania de urgen!5 nr.57/2Ot9 privind Coduladministrativ ,
- in temeiul art.196 alin.l- lit.a ,art.139 alin.1 din Ordonanla de urgen!5 nr.5712019 privind
Codul administrativ, Consiliul local Avram lancu,
HOTARAgTE

l. Art.unic. Aprobi ordinea de zi a gedlntei publice ordinare a Consiliului Local al
comuneiAvram lancu din data 17-03-2O2L, dupi cum urmeazi :
1..

Proiect de hotirire cu privire la aprobarea vanzarii de material lemnos din padurea
comunala catre populatie si agenti economici precum si a pretului de vanzare aferent anului
202L,
lniliator-'
, pflmar
2. Proiect de hotd16re cu privire la intenlia Consiliului Local Avram lancu de trecere a
drumurilor forestiere precum 9i a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului 9i
din administrarea RNP-ROMSILVA, in domeniul public al UAT Comuna Avram lancu, repectiv
drumul forestier Vidrigoara, nr. INV RNP-Romsilva 221,59, nr. lNV. MFP t44O/L6 gi a drumului
forestierAriegul Mic nr. INV MFP 1,440/19, partialde km 0, la km 5,7.
lniliator-S : ', primar.
3. Proiect de hotd16re privind modificarea postului de referent urbanism in consilier
superior, clasa l, din statul de funclii al UAT Comuna Avram lancu.
lniflator-:
, pnmar.
4. Proiect de hoti16re privind aprobarea sumei de 1500 lei ca ajutor de inmormintare
persoanelor care nu beneficiazd de acest ajutor din partea statului.
lnifiator-, primar.
5. Proiect de hoti16re privind aprobarea planului de analizi gi acoperirea riscurilor in
domeniul situatiilor de urgenlS pe anul 2021,.
lnitiator-'
, pflmar.
6, Diverse

il.

Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:
- Judetul Alba, d-lui primar, compartimentului publicare
site din cadrul primariei, se afiseaza, dosar gedin!5
Avramlancu la : 17-03-202L
Presedinte de sedinta,
ContrasemneazS,
p. secretar general al comunei
Consilie r,
Cons]lj1er nriq6ipal,

- lnstitutiei Prefectului

ffi

