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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.58
din 28 mai 2009

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.56 din 25 mai 2006,
cu privire la aprobarea scoaterii din uz şi valorificarea rezervoarelor metalice aferente centralelor termice, proprietate privată a

municipiului Câmpulung Moldovenesc
 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28.05.2009,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.8535/13.05.2009;
            - Raportul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.8536/13.05.2009;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
            - Referatul de necesitate nr.5513/27.03.2009, al lui Vulpe Daniel-Mircea, inspector de specialitate Direcţia Tehnică, Serviciul Termoficare;
            - Art. 28 alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
            În temeiul art.36 alin.(2) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”b”, art. 45, 47 şi 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE
 

            ART. I.  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 56/2006 cu privire la aprobarea scoaterii din uz şi valorificarea
rezervoarelor metalice aferente centralelor termice, proprietate privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
         „Art.4. Se numeşte comisia pentru organizarea selecţiei de oferte în vederea scoaterii din uz a mijloacelor fixe, precum şi pentru vânzarea
acestora prin licitaţie publică, astfel:

- Zancu Corneliu, consilier Direcţia Tehnică                                                             - preşedinte;
- Chirodea Gavril , consilier local                                                                           - membru;
- Negură Vasile, inspector de specialitate Birou Buget-contabilitate, finanţare investiţii - membru;
- Petroaie Paul, consilier juridic                                                                             - membru;
- Vulpe Daniel-Mircea, inspector de specialitate Direcţia Tehnică, Serviciul Termoficare - secretar.”
2. Articolul  5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Art.5.  Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, astfel:
- Corduneanu Ovidiu,  Direcţia Tehnică                         - preşedinte;
- Bilinschi Ilie, consilier local                                        - membru
- Ciuc Viorel, inspector de specialitate Direcţia Tehnică    - secretar.”
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 56 din 25 mai 2006 cu privire la

aprobarea scoaterii
din uz şi valorificarea rezervoarelor metalice aferente centralelor termice, proprietate privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc rămân valabile.
 
                                                                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Cuciurean Cristian

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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