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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 120

din 25 septembrie 2008
 

cu privire la numirea comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri şi/sau construcţii
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 25 septembrie 2008;                              
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.15633/2008;
- Raportul Serviciului patrimoniu, înregistrat la nr. 15678/2008;
- Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 15679/2008;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

                 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. e), art. 45 alin. (3), art.49 şi art. 123, teza a doua 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 numeşte comisia de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile – terenuri şi/sau construcţii, în
următoarea componenţă:

- Negură Mihăiţă, viceprimarul municipiului     - preşedinte
- Lehaci Silviu, inspector Serviciul patrimoniu  - secretar
- Petroaie Paul, consilier juridic                     - membru
- Chirodea Gavril, consilier local                    - membru
- Niga Gheorghe, consilier local                     - membru
- Stoleru Liviu, consilier local                         - membru
- Vargan Vasile, consilier local                       - membru
 Art.2. (1) Comisia de negociere se împuterniceşte să negocieze, în condiţiile legii, preţul de cumpărare şi condiţiile de achiziţionare a unor

bunuri imobile – terenuri şi/sau construcţii – de la persoane fizice/juridice.
(2) Bunurile cumpărate se înregistrează în evidenţele patrimoniale şi contabile ale Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Art.3. Procesul verbal de negociere se supune aprobării consiliului local iar contractul de vânzare cumpărare se încheie în baza unei

hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc.
       Art.4. Comisia nominalizată la art.1 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Nicolai Giosan

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
     Toader Mândrilă
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