ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ARCHIŞ
CONSILIUL LOCAL ARCHIŞ
HOTĂRÂREA nr.80
din 31.10.2019
privind aprobarea Programului de investiţii şi a listei de investiţii pe anii 2017 şi 2018 pe
clasificaţie funcţională
Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru ordinară în data de 31.10.2019,
ora 900 , fiind prezenţi un număr de 8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor
consiliului local fiind de 11.
AVÂND ÎN VEDERE :
Proiectul de hotărâre inițiat de d-l primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de
comisia de specialitate a Consiliului Local ;
Prevederile art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Prevederile art.44 alin.(1) , art.45 şi art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
actualizată;
Punctul 1 şi lit.a) din Decizia nr.40/05.08.2019 a Camerei de Conturi Arad;
HCL nr.107/29.12.2017 privind aprobarea Programului anual al investiţiilor publice pentru anul
2018;
Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d) şi e) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ .
Votul ,, pentru ” a 7 consilieri, 1 ,,se abţine”
În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Programul de investiţii şi lista de investiţii pentru anul 2017 pe clasificaţie
funcţională, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Se aprobă Programul de investiţii şi lista de investiţii pentru anul 2018 pe clasificaţie
funcţională, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul interimar al
comunei Archiş, d-l Horhat Pavel -Nelu, prin Compartimentele de specialitate .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad .
- Primarului comunei Archiş
- Compartimentului Contabilitate
- Se afişează la panoul publicitar.
- Se anexează la dosarul special de şedinţă.
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