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 HOTARARE  NR.24/30.04.2020

Privind amenajare aunui spatiu pentru evenimente in fostul sediu al GPN. Nr.3 din zona Satul Nou,

Com.Valcelele

Consiliul Local al Com. Valcelele intrunit in sedinta ordinara din data de 30.04.2020

Avand in vedere:

-proiectul de hotarare nr.24/30.04.2020

-referatul Primarului inregistrat sub nr.1281/30.04.2020

-raport  al  inspectorului  superior  din  cadrul  compartimentului  financiar-contabil  inregisatrat  sub

nr.1280/30.04.2020

-aviz al comisiei de specialitate nr.1282/30.04.2020

-HCL nr.12/2020 privind propunerea de schimbare a destinatiei cladirii GPN. Nr.3;

-HCL nr.8/2020 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2020;

-prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale ;

In temeiul art.129 alin.1 si art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba amenajarea unu spatiu pentru evenimente in fostul sediu al GPN. Nr.3 din zona

Satul Nou.

ART.2. Cheltuielile aferente renovarii cladirii denumita GPN. 3 si careia prin HCL nr.12/2020 I s-a

schimbat  destinatia  vor  fi  decontate  de  la  capitolul  7002-“Locuinte,  servicii  si  dezvoltare  publica”,

subcapitol 2002- “Reparatii curente” – cu suma de 34.000 lei cu TVA.

ART.3.  Prevederile  prezentei  hotarari  vor  fi  duse  la  indeplinire  de  catre  primarul  comunei

Valcelele si compartimentul financiar-contabil;

ART.4. Secretarul delegate al comunei Valcelele va transmite prezenta hotarare autoritatilor si

persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta                                                                                          CONTRASEMNEAZA

        DRAGU ILIE                                                                                                     SECRETAR DELEGAT

                                                                                                                                   HOLBAN CATELUTA

Această  hotărâre  a  fost  adoptată  de Consiliul  Local  al   Comunei  Valcelele  în  şedinţa din data  de

30.04.2020,  cu  respectarea  prevederilor  art.  139,  alin.  (1)   din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ, cu un număr de        voturi pentru,         abţineri şi        voturi împotrivă, din numărul

total de         consilieri în funcţie şi         consilieri prezenţi la şedinţă.
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