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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr.21

din 31 ianuarie 2008
 

cu privire la vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor mijloace  fixe proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc
 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2008;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 855/2008;
- Raportul Direcţiei tehnice a Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 856/2008;
- Raportul Compartimentului juridic al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 857/2008;
- Raportul Biroului buget-contabilitate al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 858/2008;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

                 - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 106/27 septembrie 2007 cu privire la trecerea din domeniul public al
municipiului Câmpulung Moldovenesc în domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unor bunuri mobile şi imobile;

- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de
valorificare a bunurilor scoase  din funcţiune aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art. 47, art. 49 şi art. 123 alin. (1) şi alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,

 
HOTĂRĂŞTE:

 
Art.1.(1) Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a mijloacelor fixe, proprietatea privată a municipiului Câmpulung

Moldovenesc, prevăzute în anexa nr.1.
(2) Mijloacele fixe scoase la vânzare rezultă din dezafectarea echipamentelor de la Staţia de Epurare şi a Staţiei de Pompe din municipiul

Câmpulung Moldovenesc.
 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor mijloace fixe, proprietatea privată a Municipiului

Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr. 2.
     Art.3. Se însuşeşte documentaţia privind casarea unor mijloace fixe proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform

anexei nr. 3.
Art.4. Se numeşte comisia pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă, în următoarea componenţă:
 
Ţigănescu Radu                                       - Şef Serviciu patrimoniu -preşedinte
Macovei Virgil -consilier local -membru
Burduhos Constantin -consilier local -membru
Petroaie Paul -jurist Primărie -membru
Coca Daniel -inspector Primărie -secretar

 
Art.5. Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, în următoarea componenţă:
 
Zancu Corneliu                                        - consilier Direcţia tehnică -preşedinte
Văideanu Dumitru -consilier local -membru
Miroţoi Ana -inspector Primărie -secretar

 
Art.6. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Biroul buget-contabilitate ale Primăriei Municipiului

Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

Nicolai Vranău

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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