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HOTARAREA T.JR" 45

la acordarea gratuiti a cantitilii

din pidurea comunali, pentru
Fere, editia 2020

cje 20nrc

focul de tabiri organizat cu prilejul

-

-a

intrunit in gedin!5 ordinari in
Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul A
data de O9-O7-2020 , gedinta a fost publicS.
Lu6nd in dezbatere:
- referatul de aprobare nr. 3388/OZ-O7-2020, intocmit de domnul primar in calitate de
initiatsr, privind neeesitatea gioportunitatea dezbateriisiaprobirii proiectulrri de hotirAre;
-,raportul de specialitate nr. 3387/02.07.2020 privind indeplinirea condiliilor de
legalitate a proiectului de hotirAre initiat;
- proiectulde hotir6re nr.3388/02.07 .2020 iniliat de domnul primar cu privire la
acordarea gratuiti a cantitilii de 20mc lemn foc fag, din pidurea comunalS, pentru focul de

tabiri
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Avand in vedere :
- faptul ca in perioada 18-09 lulie 2020 in comuna Avram lancu va avea loc marea sirbatoare
tradilionala T5rgul de Fete de pe Muntele Gdina , Editia 2020 , pentru care este nevoie de
aprobarea unei cantitati de 20 mc lemn de esenta fag- foc din padurea comunali cu titlu gratuit,
lemn ce va fi utilizat la focul de tabiri
- faptul ca primaria comunei Avram lancu a primit o suprafata de 2.600 ha padure la Legea nr.
L/2000 si are de unde aproba aceasta cantitate,
lindnd cont de avizulfavorabil al comisiei de specialitate din cadrul cJnsiliului local;
in temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2079 privind Codul

administrativ,
HOTARASTE

Art.1. Se aprobi cantitatea de 20mc, material lemno5 de esen!5 fag, lemn de foc, cu titlu
gratuit, necesar focului de tabiri organizat in data de 18-19 iulie, cu prilejul Tirgului de Fete,
edilia 2020.
',
Art.z. Prezenta hoti16re poate fi contestati in conformitate cu prevederile Legii .554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificlrile 9i completirile ulterioare.
Art.3. Prezenta hotarare a fost ,adoptata cu un numar de 11 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezinta 100 % din numarul consilierilor in functie ( 100 o/o din numarul
consilierilor prezenti ) .
Ailf 4 . Prezenta hotarare se inainteazffii se comunica:- lnstitutiei Prefectului Judetul Alba, d-lui primar, OS Abrud RA,
Compartimentului contabilitate gi compartiment de publicare site din cadrul primariei, se
afiseazS.
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