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CONSILruL LOCAL ALUNU
JUDETUT, vArcna

uorAnAREA nr. 6

Privitoare la: premierea tinerilor din localitatea Alunu, Judeful Vilcea,
care au implinit sau vor implini vf,rsta de 18 ani, in anul 2020.

Consiliul Local Alunu, Judeful V6lcea, intrunit in qedinla extraordinard
din data de26.11.2020,1a care participd un numdr de 12 consilieri din totalul de

13 consilieri in funclie; \

Avdnd tn vedere HotdrfueaConsiliului Local Alunu nr. I din 12.11.2020,
prin care domnul Mudava Nichifor a fost ales pregedintele gedinfei pe o
perioadd de trei luni;

AvAnd in vedere:
- raportul d-nei Daju Iulia-Daniela, inspector in cadrul aparatului de

specialitate al primarului com. Alunu, Judeful VAlcea, inregistrat sub nr. 13934
dn L7.11.2020, prin care propune premierea tinerilor din localitatea Alunu,
Judeful VAlcea, care au implinit sau vor implini vdrsta de 18 ani, in md2020;

- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 13935 din l7 .11.2020, intocmit
de primarul comunei Alunu, Jude{ul V6lcea;

Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judeful Y6lcea;

Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdgii a proiectului
de hotdrAre intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin (7), Iit. ,,e" din OUG nr.
5712019 privind Codul Administrativ; prevederile art. 62 lit. ,,a" din Legea nr.
227120J5, privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 aln. (l) lit. ,,a" din OUG m.5712019 privind Codul
Administrativ, cu un numlr de 10 voturi pentru qi 2 ablineri, adoptd urmatoarea:

norAnAnn

fut.1. Se aprobd alocarea sumei de 5.100 lei din bugetul local, ca premiu,
unui numar de 51 de tineri din localitatea Alunu, care au implinit sau vor
implini vdrsta de 18 ani ?n anril2020, conform anexei, care face parrte integrantd
din prezenta hot[rf,re.
. Art.2 Suma acordatd va fi de 100 lei pentru fiecare 1.frirdr.

Art.3. Se imputernicegte primarul comunei Alunu, Judeful V61cea sd

acorde Diploma gi suma aferentd fieclrui tindr.
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Ara.4. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor pr*ezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art.5. Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului-Judeful
Valcea si se va afiqa la sediul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
26.11.2020

Preqedinte Contrasemneazd,
Secretar general,

Boeangiu Luminila
Mudava


