ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA NR. 138
din 21 decembrie 2015
privind constituirea comisiei de preselecție și a comisiei de licitație/negociere pentru
vânzarea materialului lemnos din fondul forestier aparținând municipiului
Câmpulung Moldovenesc către operatori economici/grup de operatori economici atestați
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 21.12.2015;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la
nr. 25192 din 09.12.2015;
- Raportul Direcției tehnice și urbanism al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc
înregistrat la nr. 25193/09.12.2015
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 4 lit. b), art. 21 alin. (2) și art. 27 alin. (1) din Regulamentul de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului
României numărul 924 din 4 noiembrie 2015;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 şi art. 47 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.1.(1)Se constituie comisia de preselecție a masei lemnoase puse în valoare pe domeniul
public al municipiului Câmpulung Moldovenesc în următoarea componență:
Iordan Liliana, Serviciul venituri si cheltuieli - președinte
Zdrob George, Inspector Compartiment patrimoniu - membru
Țaran Ioan,Consilier local - membru
______________ ,Delegatul Ocolului Silvic _________- membru
Niță Luminița, Inspector Compartiment Patrimoniu - secretar
Erhan Andrei, Inspector Compartiment transport auto și monitorizare parcări - membru
supleant
Berențan Cornel, Consilier local - membru supleant
(2)Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor în urmatoarea componență:
Istrate Luminita, Inspector Compartiment planificare urbana si autorizari - președinte
Burduhos Victor ,Consilier local – membru
Petroaie Paul, Consilier Juridic – membru
Cîrstiuc Nicolai, Inspector Compartiment Spațiu locativ - membru supleant
Tâmpescul – Piticar Vasile,Consilier local - membru supleant
Art.2.(1) Se constituie comisia de licitație/negociere a masei lemnoase puse în valoare pe
domeniul public al municipuilui Câmpulung Moldovenesc în următoarea componență:
Lungu Gheorghe, Consilier Compartiment Agricol - președinte
Roman Ion, Inspector Compartiment patrimoniu - membru
Varvaroi Vasile,Consilier local - membru
__________,Delegatul Ocolului Silvic _________ - membru

Catargiu Tudor, Inspector Compartiment planificare urbana si autorizari - secretar
Niță Lucian, Inspector Compartiment achiziții - membru supleant
Giosan Mircea,Consilier local - membru supleant
(2) Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență:
Erhan Rodica, Inspector administrație publică - președinte
Cîrmaci Nicolae ,Consilier local - membru
Ignat Petronela, Consilier local – membru
Melen Daniel, Consilier juridic - membru supleant
Timiș Liviu,Consilier local - membru supleant
Art.3. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă art. I din Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 37/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 31/2011 cu privire la aprobarea
procedurii de valorificarea și a procedurii de stabilire a prețurilor de pornire la licitație pentru
vânzarea materialului lemnos din fondul forestier aparținând municiliului Câmpulung Moldovenesc
către operatorii economici atestați.
Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
Chirodea Gavril
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