ROMANIA
:
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 29
Cu privire la aprobarea sumei de l0 lei/luna contravaloarea spatiului inchiriat Asociatiei
Comunitatea Motilor Harnnici din Avram Iancu,pretul cuprinde si utilitatile
(current electric,apa,etc.)

Consiliul local al comunei Avram Iancu, judetul Alba intrunit in sedinta
ordinara in data de29.06.2018, sedinta fiind publica
Luand in dezbatere :
- Proiectul de hotarare,initiat de dl. Heler Sandu,primar,
- Raportul intocmit de catre , inregistrat sub nr. l84l/22.06 .2018
- Avizul comisiei de specialitate inregistrat sub nr. 1893/ 28.06.2018
Avand in vedere :
- faptul ca primaria comunei Avram Iancu are pe razacomunei un spatiu in
cladirea primariei in care Composesoratul Silvic Avram Iancu isi desfasoara activitatea
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ultertioare,
- prevederile art. 36 art.5 lit.a din Legea nr.2l5l200l,
In temeiul art.45 alin.l si ll5 alin.2 din Legea nr.2r5r20ol privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local,

Proiect de hotarare

Art.l. Se aproba suma de l0 lei/luna

contravaloarea spatiului inchiriat
Asociatiei Comunitatea Mitilor Harnici din Avram Iancu,pretul cuprinde si
uti I itati le(current electric,apa,etc. )
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl. Heler
Sandu, primarul comunei, serviciul contabilitate, impozite si taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.3. Secretarul comunei Avram Iancu va asigura publicitatea prezentei
hotarari.
4rt.4 . Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 1 I voturi favorabil
valabil exprimate care reprezinta 100 % din numarul consilierilor in functie (100% din
numarul consilierilor prezenti ).
Art.5 . Prezentahotarare se inainteaza si se comunica :

Institutiei.Prefectului - Judetul Alba,
Compartiinentului contabilitate din cadrul primariei,
D-lui Heler Sandu, primar,
Dosar primarie,
Se afiseaza.
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