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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 28
din 28 aprilie 2011

 
privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor

licitaţiei publice pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Câmpulung
Moldovenesc

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 aprilie 2011
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 5852 din 08.04.2011;
- Raportul Serviciului de alimentare cu energie termică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung

Moldovenesc, înregistrat la nr. 5853 din 08.04.2011;
- Raportul Compartimentului licitaţii şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung

Moldovenesc, înregistrat la nr. 5854 din 08.04.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 97/07.10.2010 pentru aprobarea studiului de oportunitate, a

caietului de sarcini şi altor măsuri organizatorice în vederea concesionării Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică;
- Adresa nr. 273/25.03.2011 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - Agenţia Teritorială

nr.1 Nord - Est Moldova, înregistrată la nr. 4967 din 28.03.2011;
- Art. 55 din   Hotărârea  Guvernului  României   nr. 717/2008 pentru     aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,  derularea şi

atribuirea contractelor de delegare a   gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor  pentru serviciile
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit. „a” pct. 14 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.-(1)Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare
centralizată cu energie termică din municipiul Câmpulung Moldovenesc, în următoarea componenţă:

- Erhan Rodica, Şef Serviciu administraţie publică,                               - preşedinte
- Stoleru Liviu, Consilier local                                                            - membru
- Juravle Ioan, Inspector  Serviciul de alimentare cu energie termică      - secretar
(2)Se desemnează ca membru de rezervă pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor:
- Cîrstiuc Nicolai, Referent de specialitate Compartiment asociaţii de  proprietari                            
Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Vasile Vargan
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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