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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 74
din 27 iulie 2006

 
privind modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2006 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică
deschisă a deşeurilor provenite din scoaterea din funcţiune, prin casare, a unor mijloace fixe proprietatea privată a municipiului

Câmpulung Moldovenesc
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2006,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 11516/27.07.2006;
- Raportul Direcţiei patrimoniu a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 11517/27.07.2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Cererea domnului consilier Timiş Liviu, înregistrată la nr. 7491/2006;
În temeiul art. 38 alin. (5) lit. „b”, art. 46 şi art. 48 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aşa cum a fost modificată şi

completată prin Legea nr. 286/2006,
 

HOTĂRĂŞTE
 

Art.I. Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 43/2006 cu privire la aprobarea vânzării prin
licitaţie publică deschisă a deşeurilor provenite din scoaterea din funcţiune, prin casare, a unor mijloace fixe proprietatea privată a municipiului
Câmpulung Moldovenesc se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „(1) Se numeşte comisia pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă, în următoarea componenţă:
    Tudorici Ovidiu                                                         - viceprimar - preşedinte
    Macovei Virgil - consilier local - membru
    Mihalescul Radu - consilier local - membru
    Petroaie Paul - jurist Primărie - membru
    Hău Diana - inspector Primărie - secretar

(2) Se numesc următorii membrii supleanţi în comisia pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă:
    Văideanu Dumitru - consilier local - membru
    Giosan Mircea - consilier local - membru”

Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 43/2006 rămân valabile.
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              
           dr. Florin Frăţeanu

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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