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HOTARAREA Nr.4-Din 31.01.2020 

privind implementarea proiectului „Modernizare, renovare si dotare càmine culturale 
in comuna Aghireu, judetul Cluj"5) 

Consiliul Local al comunei Aghiresu, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2020 
Av'ànd In vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Rom'àniei, republicatà; 
b) art. 8 si 9 din Carta europeanà a autonomiei locale, adoptatà la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificatà prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmàtoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicatà, cu modificàrile ulterioare, referitoare la contraete sau conventii; 
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizàrii nr. 195/2006; 
e) Art.129,alin 1 si alin.2 lit.b din OUG.57/2019,Privind Codul Administrativ; 
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificàrile si 

completàrile ulterioare; 
lu'ànd act de: 
a) Referatul-Memoriu justificativ de aprobare prezentat de càtre primarul comunei, 

în calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr. 732./.31.01.2020 prin care se sustine necesitatea si 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitàtii, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, -Nota explicativa-inregistrat cu nr. 734./31.01.2020prin care se motiveazà, în 
drept si în fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivitàtii; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 1 si 3 
Tinand cont cà sunt indeplinite cerintele; 

-Art.139 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
temeiul art.136, din OUG nr.57/2019 privind CodulAdministrativ 

HOTARASTE; 
Art. 1. - Se aprobà actualizarea Bugetului proiectului prin mutarea sumelor intre 

capitole, necesara in urma intocmirii Proiectului tehnic si avizarea achizitiilor conform 
bugetului anexat. 

Art.2.Comunicarea prezentei hotarari si aducerea la cunostinta publica se fac de catre 
secretarul generai al comunei Aghiresu sere inaintare ,primarului comunei Aghiresu,domnul 
Lehene Sorinel Gelu si Institutiei Prefectului Judetului Cluj 
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Nr. total al consilierilor 
Nr. total al consilierilor prezenti =14 
Nr. total al consilierilor absenti = 1  

tarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Adminr trativ 
Voturi — pentru =14 

- contra = O 
- abtineri = 0 

=15 


