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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 60
din 24 iunie 2010

 

         privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc,
prin aplicarea procedurii de  licitaţie publică deschisă

                                                        
          

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2010;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului  municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la numărul 11701 din 14.06.2010;
- Raportul Compartimentului ecologie urbană înregistrat la numărul 11702 din 14.06.2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli înregistrat la numărul 11703 din 14.06.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 2 alin (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără

stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul  art. 36 alin.(2)  lit. c) şi d),  alin.(5) lit. a) coroborate cu dispoziţiile art. 123 alin.(1), art. 47 şi art. 49  din Legea administraţiei

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
                                                     

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.- Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin
aplicarea procedurii  de licitaţie publică deschisă.

Art.2.- Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul
Câmpulung Moldovenesc, prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă, conform anexei nr. 1.

Art.3.- Se aprobă Caietul de sarcini şi criteriile de selecţie a ofertanţilor pentru  delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor
fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă, conform  anexei nr.2 .

Art.4.- Se aprobă Regulamentul de funcţionare a activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc,
conform anexei nr.3.

Art.5.- Se aprobă contractul privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung
Moldovenesc, prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă, conform anexei nr. 4.

Art.6.-Se numeşte comisia de licitaţie pentru delegarea gestiunii  Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din  municipiul
Câmpulung Moldovenesc, în următoarea componenţă:

- Negură Mihăiţă - viceprimarul municipiului - preşedinte
- Piticar Ion - consilier local - membru
- Stoleriu Liviu - consilier local - membru
- Velisar Radu - consilier local - membru
- Giosan Nicolai - consilier local - membru
- Petroaie Paul - consilier juridic Primărie - membru
- Olcu Nicoleta - inspector ecologie urbană Primărie - secretar

Art.7.-Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor la licitaţia pentru delegarea  gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor
fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc, în următoarea componenţă:

- Murtezan Emil - inspector disciplina în construcţii Primărie - preşedinte
- Niga Gheorghe - consilier local - membru
- Coca Daniel - inspector investiţii Primărie - secretar

Art.8.-Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, domnul Gabriel Constantin Şerban, să semneze contractul privind
delegarea gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Art.9.-Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.5 din 29
ianuarie 2009 privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin aplicarea
procedurii  de licitaţie publică deschisă.

Art.10.-Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Liviu Stoleru

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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