ROMAtUIA
JUDETUL ALBA

COMUNAAVRAM IANCU
cot,tslLtuL LOCAL

Hotdrdrea nr.64/202O

cu privire la emiterea acordr'ilui de principiu tn
zona drumului comunal Dc gj., Avram lancuT6rsa pentru investilia ,,Modernizare drum vicinal
cocegti" comuna Avrain lancu, judelul Alba.
Consiliul Local al comunei Avram lancu judeful
Alba intrunit in sedinta extraordinara din
,
data de 79-tt-2O2O

Luand in dezbatere :
- raportul de aprobare nr. 5598/13 -t7-2o2o,
cu privire la emiterea acordului de principiu in zona
drumului comunal Dc 91, Avram lancu-T6rsa pentru investitia
,,Modernizare drum vicinal cocegti,,
comuna Avram lancu, judelul Alba.
-Raportul de specialitate , la proiectul de hotdrdre
inregistrat sub nr. 56gl/13-ll-2020
- proiectul de hotSrare cu privire la emiterea
acordului de principiu in zona drumului comunal DC
91'' Avram lancu-Tarsa pentru investilia
,,Modernizare drum vicinal cocegti,, comuna Avram lancu,
judelul Alba , inregistrat sub nr^ 569g/L3
-LL_ZO2O.
Avizulcomisieide specialitate alconsiliului local, inregistrat
sub nr. 5772/7g-7L-2o2o
Av6nd in vedere :
- documentalia pentru oblinerea acordului prealabil
pentru acces la Drumul communal D.c. 91.
- prevederile Legii nr.50/ 1996 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de construcfii ,cu
modificarile si completarile ulterioare
,
- prevederire Legii nr. 10/1995 privind caritatea in construclii,
prevederile art' 155
9i 129 alin. 2 din ordonanla de Urgenta a Guvern ului nr.s7/2019,
privind Codul Administrati4
- prevederile art'L29 alin.3 lit. a din ordonanta
de Urgenla a Guvernului nr.57/2oL9, privind
Codul Administrativ,

in

temeiul art.139 alin.(1)

administrativ,

si

art.196 alin.(1)

lit.a) din O.U.G nr.57/20L9 privind

Codul

Consiliul local
H

OrA nAgrE:

Art'l' se aprobd acordul de principiu in zona drumului comunal Dc gr Avram
lancu-Tdrsa
pentru investitia ,,Modernizare drum vicinal Cocegti"
comuna Avram lancu, judelulAlba.
Art'2' cu aducerea la indeplinire a prezentei hotardri se insarcineazd, dl. t
primarul

comunei Avram lancu

,d-na

,

referent cu problem de achizilii publice,
Art' 3' Prezenta. hotarare a fost acloptata cu un numar de voturi favorabile
valabil exprimate, care
reprezinta 66,66 yo din numarul consilieiilor in functie (7s%din
numarul consilierilor prezenti ) .
Art'4' Prczenta hotarare se inainteaza si se comunica: - Institutiei prefectului
Judetul Alba,
1, primaq
referent cu problem de achizilii publice,- Dosar primarie,
,

6

D-lui

-

d-na

- Se afiseaza

Avram lancu la
Presedinte de sedinta,
Consilier,

l9-l1-2O20

Contrasemneazi,
p.Secretar general al comunei,
consil

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

:

ier.pr,Tili,l,^

