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L ALBA

UNA AVRAM IANCU
IUL LOCAL
HOTARAREA NR.

cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020
Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul Alba in-trunit in gedinld

ordinari

in data de

Lu6nd in dezbatere:
- referatul de aprobare nr.2945/05-06-2020 intocmit de domnul primar in calitate de iniliator,
privind necesitatea gi oportunitatea dezbaterii gi aprobirii proiectului de hotS16re;
raportul de specialitate nr.2943105-06-2020 privind indeplinirea condifiilor de legalitate a

t

proiectului de hotdr6re iniliat;
- proiectul de hotirire nr.2946/05-06-2020 iniliat de domnul primar, pentru aprobarea
rectificirii bugetului local,a listei de investifii ,modificarea pAp-ului,
-lvizul comisiei de specialitate a consiliului localjnregistrat
sub nr,2982,2983,2984/LO-O6-2O20
'
Arand in vedere:
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finontele publice locole, cu modificorile si completarile ulterioare,
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bugetu,ui,oca,,

lin6nd 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.Gnr.57/2019 privind
Codul administrativ,
Consiliul local

HOTARAST

ficarealruged

r

Art.2. Aproba lista de investitii pe anul 2020,conform anexei parte integranta din prezenta
Art.
3 . Aprobi modificarea PAP-ului;conform anexei parte integrantd Cin prezenta.
'
Art. 4 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl. Heler Sanduprimarul comunei si d-na Lazar Monica - consilier superior .
Art. 5. Prezenta hotir6re poate fi . contestati in conformitate cu prevederile Legii
ff.554/2}o4 a contenciosului administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare.
,
Art.6. Prezenta hotarare a fost, adoptata cu un numar de 10 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezinta 90 % din numarul consilierilor in functie ( 100 % din numarul consilierilor
prezenti ) .
Art. 6 . Prezenta hotarare seinainteaza sise comunica:
- lnstitutiei prefectului - Judetul Alba,
i
- Compartimentului contabilitate din cadrul primariei,
- Se afiseaza

- dosar gedin!5
Avram lancu la
Presedinte de sedinta,
Consilier
Chira D
./A.L.M.

:

Contrasemneaza,

p. Secretar general al comunei
Consiler asistent,
Anca Lucica

