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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMTINA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA

NR.

29

cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local pe

anil2020

Consiliul local al comunei Avram Iancu, judetul Alba intrunit in ;edinfi ordinar[ in
de 30 . 04 .2020 , qedinta a fost publicL
LuAnd in dezbatere:
- referatul de aprobare nr. 2219 123 .04 .2020 intocmit de domnul primar in calitate de iniliator,
privind necesitatea gi oportunitateadezbaterii qi aproblrii proiectului de hot[r6re;
- r4portul de specialitatenr.2220l23.04.2020 privind indeplinirea condiliilor de legalitate a proiectului
de hotirire iniliat;
- proiectul de hotdrAre nr.2221123 .04 .2020 initiat de domnul primar, pentru aprobarea
rectificirii bugetului local,a listei de investilii ,modificarea pAp-ului,
- avizril comisiei de specialitate a consiliului local,inregistrat sub nr, 2320129.04.2020

data

Avand in vedere :
nr. ABG 3TZ-553112020 emis[ de Directia Generald a Finantelor Publice
Bragov,Administra{ia JudeleanE a Finanlelor publice Alba,
- prevederile Legii nr. 273/2006 privindfinantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr. 512020 a bugetului de stat pe anul 2020,
- prevEderile hotararii consiliului local nr. 13 12020 cu privire la aprobarea bugetului local,
Jin6nd cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
in temeiulart.L3g alin.(1)siart.196 alin.(1)lit.a)din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul administrativ,
- adresa

Consiliul local,

HOTARASTE,

Ar1.l.

Se

aprobi rectificarea bugetului local pe anul2020,conform anexei

parte integranta din prezenta.

Att.2.
din prezenta.

Se

aprobl lista de investii pe anul 2020,conform anxei parte integranta

Art.3. Se aprobi Planul annual al achizifiilor publice,conform anexzeiparteinmtegrantl

din prezenta,

Art.4 Se aprob[ Planul multianual al obiectivelor de investilii de pe raza IJAT Avram
Iancu,conform anexei parte integranti
Aft. 5 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl. Heler Sanduprimarul comunei si d-na Lazar Monica consiliei superior .
At1.6. Prezenta hotdrdre poate'fi conteitatl in conformitate cu prevederile Legii nr.55412004
contenciosulu i adm in istrativ. cu mod i fi cdrile completdri le ulterioare.
Ei
Art.l. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezinta 81 Yo din ru-a.ul consilierilor in functie (
100 yo din numarul
consilierilor prezenti ) .

Art. 8 . Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:
- Institutiei prefectului _ Judetul Alba,

- Compartimentului contabilitate din cadrul primariei,

- Se afiseaza
Avram Iancu
Presedinte de sedinta,

Consilier,

c.N./c.N.dk.s

la:

30

.2020
Contrasemn eazd. pt. Legalitate,
Secretar general comun[,

Anca Lucica-Mihaela
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