ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.40

cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020
Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul Alba intrunit in gedinfi
t7-O6-202O , sedinta a fost publica.
LuAnd in dezbatere:

ordinari

in data de

-referatul deaprobarenr.294S/05-O5-2}20intocmitdedomnul primarincalitatedeinitiator, cuprivirelasolicitarea
prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. lG de 18.09.2020 p6nd la data de L8.09.202!, a contractului de finantare
nerambursabila nI. C0430F000011770100016 din data de 18.O9.20L7, pentru implementarea proiectului privind:
"MODERNTZARE St tNFilNTARE DRUMURT FORESTTERE tN COMUNA AVRAM |ANCU"

- raportul de specialitate nr.42/29-05-2020 privind indeplinirea condiliilor de legalitate a proiectului de hotErdre
ini!iaU

- proiectul de hotdrare nr.2947 105-06-2020 iniliat de domnul primar, cu privire la solicitarea prelungirii valabilitatii
scrisorii de garantare nr. lG de 18.09.2020 p6ni la data de 18.09.202!, a contractului de finantare nerambursabila nr.
C0430F000011770100015 din data de 18.09.2017, pentru implementarea proiectului privind: "MODERNIZARE Sl INFIINTARE
DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA AVRAM IANCU"
- avizul comisiei de specialitate a consiliului localjnregistrat sub nr, 2982,2983,2}84/LO-O6-2020

-

Avand in vedere :
prevederile Legii nr. 273/2005 privind finantele publice locole, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederile Legii nr.512020 a bugetului de stat pe anul 2020 ,
prevederile hotararii consiliului local nr. 13 /2020 cu privire la aprobarea bugetului local,
Jin6nd cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
in temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.S7/2019 privind

-

Codul administrativ,
Consiliul local
HOTARASTE

prelungirea contractului de finantare 'nerambursabila nr.
C0430F000OL177OLOO016 din data de L8.O9.2OL7, pentru investilia MODERNIZARE Sl INFIINTARE

Art.1

Aprobi

DRUMURI FORESTIERE lN COMUNAAVRAM IANCU" cu 12 luni respective perioada de la 18-08-2O2Ola
L8-O9-202L

Art.2. Aprobi suma de 10200 lei, reprezent6nd comision privind prelungirea valabilitilii
scrisorii de garantare bancari cu 12 luni
Art. 3 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl. Heler Sandu- primarul comunei si d-na
Lazar Monica

-

consilier superior

Art. 5. Prezenta hotir6re poate fi contestati in conformitate cu prevederile Legii nr.554l2OO4 a contenciosului
administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioar:e.
Art.6' Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezinta
90 % din numarul consilierilor in functie ( LOO % din numarul consilierilor prezenti ) .
Art. 6 . Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:
- tnstitutiei prefectului
Alba,

-Judetul

- Compartimentului contabilitate din cadrul primariei,
- Se afiseaza

-

dosar gedinti

Avram lancu

Presedinte de sedinta,
Consilier
Chira Do
A.L.M./A.L.M.

la:

t7-06-2020

Contrasemneaza,

p. Secretar general al comunei

ffiffi
tdilAqD

Consiler asistent,
Anca Lucica Mihaela
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