ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORA UL T LMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.231/2008
privind constituirea Comisiei de licitatii pentru vanzari, concesionari, inchirieri imobile proprietatea
orasului Talmaciu.-

Consiliul Local T lmaciu, întrunit în edina ordinar din data de 27.11.2008;
Analizând proiectul de hot râre iniiat de primarul ora ului T lmaciu;
Examinand raportul nr.10941/2008 intocmit de secretarul ora ului T lmaciu din cadrul Prim riei
ora ului T lmaciu , prin care se propune modificarea componentei comisiei de licitatii pentru vanzarea,
concesionarea sau inchirierea de imobile proprietatea orasului Talamciu, aprobata prin HCL 145/2008, ca
urmare a faptului c secretarul comisiei Toader Tiberiu nu mai este angajat al instituiiei noastre i expunerea
de motive nr.10942/2008 a primarului ora ului T lmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local T lmaciu;
In baza art.16 alin.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 lit.c,art.123 alin.2, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1-Se constituie Comisia de licitatie pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor
imobile, proprietatea orasului Talmaciu , in urmatoarea componenta:
-Moroianu Mihail-Radu-viceprimar-presedintele comisiei;
-Drago Lidia-topometrist-secretarul comisiei;
-Ispas Tudor Alexandru-arhitect-sef-vicepre edinte;
-Dancanet Adrian-cs.achizitii-membru;
-Popa Constantin-consilier local-membru;
-Geldrich Sorin -consilier local-membru;
-Hanea Violeta-secretar-membru;
Art.2-Se constituie comisia pentru solutionarea contestatiilor la vanzarea, concesionarea si
inchirierea imobilelor proprietatea orasului Talmaciu, in urmatoarea componenta:
-Serban Elena-consilier juridic -presedinte;
-Biliboc Sorina-jurist-secretar;
-Giura Claudia-jurist-membru;
-Lotrean Constantin Mihai-consilier local-membru;
- utea Nicolae -consilier local-membru;
Art.3-Membrilor comisiei li se va comunica data licitaiei, cu cel puin 3 zile înainte de c tre
compartimentul urbanism din cadrul Prim riei Ora ului T lmaciu , care va efectua documntaia necesar
desf ur rii licitaiilor.
Art.4-Cu data prezentei se revoca HCL 145/2008.
Art.5-Indeplinirea prezentei revine comsiilor sus mentionate.
Adoptat in Talmaciu la
27.11.2008
PRE EDINTE DE EDIN
RUS IOAN

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Inst.prefectului, 1ex.ods.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.primar, 1ex,urb, cate un ex.membri comisie, 1
ex.afisare
15ex.

