ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. s6l2O2O
cu privire la aprobarea rectificirii bugetului local pe anul2olo,a listei de investilii, p.A.p.
a

Consiliul local al comunei Avram lancu, judetul Alba intrunit in
in data de 18-09-2OZO , gedinta a fost publici.
Lu6nd in dezbatere:

sedinl| extraordinari

- referatul de aprobare nr. 4469/15-09-2020, intocmit de domnul primar in calitate de
iniliator, privind necesitatea gi oportunitatea dezbaterii gi aprobdrii proiectului de hoti16re;
- raportul de specialitate nr. 4468/15-og-2o20 privind ?ndeplinirea condiliilor de

legalitate a proiectului de hotdrdre iniliat;
- proiectul de hotirAre nr.447oBl15-09-2020, iniliat 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, 4596/4597/
18-09-2020
Avand in vedere :
- adresa nr. 72236/17-og-2020, privind comunicarea sumelor alocate conform HG
NR.
758/L0-09-2020,privind alocarea unei sume din Fondul de rezervi bugetari
la dispozitia
Guvernului, previzut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitdli''administrative
teritoriale, precum gi repartizarea pe trimestre, infruenle aprobate.
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finontele publice locole, cu modificorile si
completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr.5/2o20 a bugetului de stat pe anul 2o2o
,
- prevederile hotararii consiliului local nr. 13 /2O2O cu privire Ia aprobarea
bugetului local,
Jin6nd cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
in temeiul art'L39 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din o.u.G nr.57/2or9 privind.codul
adm inistrativ,
Consiliul local,
HoTARASTE

Art'1. se aprobS rectificared bugetului local pe anul Zo2o, conform anexei parte
integranta din prezenta.
Arl'2. Se aprobi lista de investii pe anul 2020, conform anxei parte integranta
din
prezenta.
Art'3'

Se

prezenta.

aprobi Planul anual al achiziliilor publice,conform anexei parte integrantd din

Art' 4 ' cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteazadlHelerSanduprimarul comunei si d-na Lazar Monica consirier
superior .
Art'5 Prezenta hotir6re poate fi contestati in conformitate cu prenieder!$e Leg@
nr'554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific5rile gi
complet;rile utter6sayeArt'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 numan:l
consilierilor prezenti ) .
Art.7 . prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:
- lnstitutiei Prefectului-JudetulAlba, d-lui primar, Compartimentului
contabilitate
si compartiment de publicare site, din gq.dqg,! primariei,
se afiseazd.

se{inta,
Consilier, : i
Presedinte de
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Cristea Cristian fraian
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Avram lancu la

:

18-09-2020

ContrasemneazS,
p.Secretar general al comunej,
Consilier principal, n I
Anca Lucica_Mihaera

etry

