R O MÂ NIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
H OTĂ RÂ REA
Nr 35 / 2018
privind modificarea programului de investitii pe anul 2018
26.07.2018,
republicată ,

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,

Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care acesta propune Modificarea programului de investiţii pe anul 2018,
precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. 2 şi art. 41 din Legea nr. 273 / 2006 privind
finanţele publice locale , republicată , modificată şi completată ulterior , Legea nr. 500 / 2002 privind
finanţele publice , republicată , modificată şi completată ulterior ,
Luând în considerare H.C.L. nr. 12 / 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Orlat pe anul 2017 ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. b şi alin. 4 lit. a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art . 1 :
Se modifică programul de investiţii pentru anul 2018 , potrivit anexei nr. 1 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta .
Art . 2 : ( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă prin grija secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat şi Compartimentul Contabilitate cu ducerea
la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 26 iulie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
TOPÎRCEAN ELENA

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
10
PENTRU
10
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
7EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
3 EX CONTABILITATE

