
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA nr. 14

Privitoare la: prelungirea valabilitlfii Strategiei de Dezvoltare Locali 2014-
2020, comuna Alunu, jude{ul Vf,lcea

Consiliul Local Alunu, Judeful VAlcea, intrunit in qedinJa ordinard din data
de 25.02.2021, la care participa un numdr de 13 consilieri din totalul de 13

consilieri in funcfie;
Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu, Ildelul Vdlcea nr. l0

din 25 .02.2021, prin care domnul Ciobanu David a fost ales preqedintele qedintei
pe o perioad[ de 3 luni;

Avdnd in vedere:
- raportul intocmit de doamna Daju Iulia-Daniela, inspector in cadrul

aparatulti de specialitate al primarului comunei Alunu, inregisfrat sub nr. 2339
din 18.02 .202I privind prelungirea valabilitalii Strategiei de Dezvoltare Locald
2014-2020, comuna Alunu, judeful V61cea,

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Alunu, domnul
Birdruli Cristian, inregistrat sub nr. 2340 din 18.02 .2021;

Av6nd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judeful V61cea;

lindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii a proiectului
de hotar6re intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile art. I29 alin (2) lit. ,,b", alin(4) lit. ,,e", dir
OUG rtr. 5712019 privind Codul adminisfiativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a" dinOUG nr.5712019, privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numdr de 13 voturi
pentru, adoptd urmdtoarea :

HorAnAnn:

Art.l. Se aprobd prelungirea valabilitelii Strategiei de DezvoltareLocall
2014-2020, comuna Alunu, judeful Ydlcea, pand la aprobarea Strategiei de
Deryoltare Locald a comunei Alunu pentru perioada 2021-2027 .



Art. 2. Primarul locahtelii Alunu, Judeful VAlcea va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor pfEzentei hotirdri, informdnd Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art. 3. Prezenta hot[rAre se va comunica: Institufiei Prefectului-Jude{ul
Vdlcea, primarului comunei Alunu qi se va afiqa la sediul Consiliului Local
Alunu, Judeful VAlcea.
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