ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCd
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR. 6312020
cu privire la aprobarea rectificdrii bugetului
local pe anul 2o2o,a listeide investilii, a p.A.p.lui

consiliul local al'comunei Avram lancu, judetutAtba
intrunit in gedinli extraordinari
in data de 19-11-2OZO ,gedinta a fost publici.
Lu6nd in dezbatere:
- referatul de aprobare nr.5585/L3-LL-2020,
intocmit de domnul primarin calitate de
iniliator' privind necesitatea
Sioportunitatea dezbateriiSiaprobSrii proiectutui de hot;16re;
- raportul de specialitate nr. 567L/L3-7L-2020, privind indeplinirea
condiliilor de
legalitate a proiectuluide hotir6re initiat;
- proiectul de hotirire nr. 5584/L3-1L-2020,
iniliat de domnul primar, pentru aprobarea
rectificirii bugeturui rocat, a ristei de investilii,
modificarea pAp-urui,
- avizu^l c_omisiei de specialitate a consiliului
local, inregistrat sub nr. 5771/tg-Lt-2020
Avand in vedere :
- adresa nr' 43L5/o3-og-2020, citre Ministerul Lucrarilor publice,
DezvottSrii gi
Administraliei Bucuregti prin care am soticitat
decontarea sumei de 267 065,90 tei pentru
obiectivul Reabilitare clSdire
$coali Gimnaziali Avram lancu, dn comuna Avram tancu
-prevederile Legii nr. 279/2006 privind
finontele pubtice locole, cu modificorile si
completarile ulterioare,
- prevederire Legii nr.5/2020 a bugetutui
anur 2020 ,
- prevederile hotararii consitiului local nr. 13 de stat peprivire
/2ozocu
la aprobarea bugetutui locat,
d:
comisiei de speciaritate din cadrut consitiului tocat;
lYi,lfavorabil'al
rn temerul art'139
alin.(1) si art'195 atin.(1) lit.a) din o.u.G nr.57/2oL9 privind
codul
administrativ,
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Consiliul local,
HoTARASTE

Art'l' se aprobi rectificarea bugetului

integranta din prezenta.

local pe anul 2020, conform anexei parte

Art'2' se aprobi lista de investii pe anul 2020, conform'anxei
parte integranta din
prezenta.
prezenta.

Art'3' se aprobd Planul anual al achiziliilor pubtice,conform
anexei parte integranti din

Art' 4 ' cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari
se incredinteaza dl.
primarul comunei si d-na
consilier superior.
Art'5 Prezenta hotir6re poate fi contestati in conformitate
cu prevederile Legii
nr'554/2004 a contenciosului administrativ,
cu modificrrile gi completirile ulterioare.
Art'6 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar
de 6 voturi favorabile valabil
exprimate' care reprezinta 66,66% % din numarul
consilierilor in functie ( 75 % din numarul
consilierilor prezenti ) .
Art.7 . prezenta hotarare se inainteaza si se comunica:
- lnstitutiei Prefectului-JudetulAlba, d-lui primar,
compartimentului contabilitate
5i compartiment de publicare site, din cadrur prirnariei,: se
afiseazi.
Avram lancu la : !9_LL_ZOZO
Presedinte de sedinta,
ContrasemneazS,
Consilier,
p.Secretar general al comunei,
*
Consilier principal,
I

A.L.M./A.L.M. ex.5

