ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

cu privire la aprobarea rectificirii

NR.

53f2O2O
bugetului local pe anul 2020, a listei de investilii, a P.A.P.

Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul Alba intrunit in gedinli ordinari in
data de O2-O9-2O2O , gedinta a fost publicS.
LuAnd in dezbatere:
- referatul de aprobare nr. 4242/28-08-2020, intocmit de domnul primar in calitate de
iniliator, privind necesitatea qi oportunitatea dezbaterii gi aprobirii proiectului de hotir6re;
- raportul de specialitate nr. 4243/28-08-2020 privind indeplinirea condiliilor de
legalitate a proiectului de hotir6re initiat;
- proiectulde hotir6renr4242l28-08-2020, initiat de domnul primar, pentru aprobarea
rectificirii bugetului local, a listei de investilii , modificarea PAP-ului,
- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, inregistrate sub nr, 4289/4288/
02-09-2020 .
Avand in vedere :
- adresele nr. LO9t9/20-oB-2O20 qi 1,fia8/26-08-2a20, emise de A.J.F.P. ALBA,
,,i#,-prevederile Legii nr. 273/20A6 privind finantele publice locole, cu modificarile si
completarile ulterioare,
prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2O2O ,
- prevederile hotararii consiliului local nr. l-3 /2020 cu privire la aprobarea bugetului local,
lin6nd cont de avizulfavorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
in temeiul art.139 alin.(1) si art.L96 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2079 privind Codul
administrativ,
consiliul ,ocal'
HorARAsrE

Art.1. Se aprobd rectificarea bugetului local pe anul 2020, conform anexei parte
integranta din prezenta.
Art.Z. Se aprobi lista de investii pe anul 2A20, conform anxei parte integranta din
prezenta.
Art.3. Se aprobl Planul anual al achiziliilor publice,conform anexei parte integranti din
prezenta.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl.
: consilier superior
primarul comunei si d-na
Art"5 Prezenta hotir6re poate fi contestati in conformitate cu prevederile Legii
nr.554/2OO4 a contenciosului administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare.
Art.6 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nLimar de 1"0 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezinta 90 % din numarul consilieriior in functie ( 90 % din numarul
consilierilor prezenti ) .
Art.7 . Prezenta hotarare se inainteaza si se cornunica:
- lnstitutiei Prefectului-iudetul Alba, d-lui primar, Compartimentului contabilitate
gi compartiment de publicare site, din cadrul prirnariei, se afiseazS.
Avrarn iancu la fr?-,09:202CI
Contrasem neazi,
Consilier, ,l i
p.Secretar general al comunei,
Cristea Cristi a rl/l-ra i a ;r
Consilier principal,
A.nca Lucica-Mihaela
A.L.M./A.L.M. bds
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