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ROMANIA

JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
CONSILIU

HOTARAREA

NR.

45

privire la stabilirea indicelui la formu
-+.
OS Abrud RA
_-:,

,

tru v6nzarea la licitatii

Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul Alba intrunit in gedin!5 ordinari in
data de O9-O7-2020 , gedinta a fost publicS.
Ludnd in dezbatere:
refpratul
dc aprohare nr ??86/01-O--'0^0, intncmit rle clomntrl primar in calitate de
iniliator, p-rivind necesitatea 5i oportunitatea dezbaterii gi aprobirii proiectului de hoti16re;
- raportul de specialitate nr. 3385/O2.O7.2020 privind indeplinirea condiliilor de
legalitate a proiectului de hotir6re iniliat;
- proiectul de hotir6re nr.3386/02.O7 .2020 initiat de domnul primar, pentru aprobarea
indicelui la formula de calcul pentru v6nzarea la licitalii de masa lemnoasi, la OS Abrud RA
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local,inregistrat sub nr, 3506/09.O7.2020
Avand in vedere :
- adresa nr. 32L3/23-O6-202A emisi de OS Abrud RA.
- prevederile H.G. nr.7L5/2017, pentru aprobarea Regulamentului de vaorificare a masei
Iemnoase din fondulforestier proprietate publici, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederile Legii nr. 46/2008 a bugetului de stat pe anul 2020,
lin6nd cont de avizulfavorabil al comisiei de specialitate din cadrulconsiliului local;
in temeiul art.139 alin.(1) si art.l-96 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
v

administrativ,

Consiliul local,
HOTARASTE

Art.l. Se aprobi formula de calcul la prelul final lei/mc (Qu) si fie inmullit cu 1 ,
utilizarea pentru industrie,
Art.2. Prezenta hotir6re poate fi contestati in conformrtate cu prevederile Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare.
Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 ,,voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezinta 100 o/o din numarul consilierilor in functie'{ 100 % din numarul
consilierilor prezenti ) .
Art. 4 . Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:
- lnstitutiei Prefectului Judetul Alba, d-lui primar, OS Abrud RA,
se
Compartimentului contabilitate gi compartiment de'publicare site din cadrul primariei,
,

-fiseazi.

Avram lancu la

Presedinte de sedinta,

Consilier,
Cristea Cristian
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Contrasemneazi,
p.Secretar general al comunei,
ConsileilEncipal,
Anca Lucica-Mihagla
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