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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 138

din 29 noiembrie 2012
 

privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117 din 25 septembrie 2008

pentru aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe
actului medical,

care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale,

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi desemnarea reprezentanţilor pentru comisia de vânzare şi
comisia de contestaţie

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2012;     
                                                           

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 20221 din 13.11.2012;
- Raportul Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 20222 din

13.11.2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 5 alin (2) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a

unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”,  art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.I.-Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117 din 25 septembrie 2008 pentru
aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care
urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi desemnarea
reprezentanţilor pentru comisia de vânzare şi comisia de contestaţie, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art.2.-Se desemnează reprezentanţii titulari şi reprezentanţii supleanţi în comisia pentru vânzare şi comisia de contestaţie a vânzării
spaţiilor medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, după cum urmează:

Comisia de vânzare:

 Titulari consilier local Fluture Nicoleta Cristina

  consilier local Ţăran Ion

 Supleant consilier local Paziuc Alexandru

Comisia de contestaţie:

 Titulari consilier local Creciunescu Adrian

  consilier local Burduhos Victor

 Supleant consilier local Timiş Liviu Eugen „

                               
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117 din 25 septembrie 2008, rămân

aplicabile
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Virgil Macovei
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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