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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

Privind desemnarea a doi consilieri locali ai Consiliului local al Municipiului Sacele pentru a face parte din 

Comisia de evaluare a ofertelor la licitatia publica deschisa pentru inchirierea suprafetelor de teren pasune 

alpina proprietatea privata a Municipiului Sacele. 

  

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 21.02.2013  

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului 

Fond funciar, Registrul agricol,Cadastru  nr. 5050/14.02.2013, prin care se propune desemnarea d-lui 

consilier local Motoc Bogdan George si a d-lui  consilier local Balasescu  Marius pentru a face parte din 

Comisia de evaluare a ofertelor la licitatia publica deschisa pentru inchirierea suprafetelor de teren pasune 

alpina proprietatea privata a Municipiului Sacele. 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

          Vazand prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica si ale art. 15 din H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a O.U.G. nr. 54/2006           

 În temeiul art. 36, alin. 1, alin 2, lit. a, lit. b, lit. c, alin. 3 lit. c, alin. 4, lit. a, alin. 9, art. 123 si art. 45 

din  Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 ART.1. Se aproba, desemnarea d-lui consilier local Motoc Bogdan George si a d-lui  consilier local 

Balasescu  Marius  pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la  licitatia publica deschisa pentru 

inchirierea suprafetelor de teren pasune alpina proprietatea privata a Municipiului Sacele. 

ART.2.  Odata cu intrarea in vigoare a prezentei orice dispozitie contrara se revoca. 

            ART.3.  Primarul municipiului Sacele  raspunde de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.   

 

 

           

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  

 

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 

Hotararea a fost adoptata: -pentru dl. Motoc Bogdan George cu 17 voturi pentru si 2 vot impotriva 

                                          -pentru dl. Balasescu Marius: cu 18 voturi pentru si 1 vot impotriva 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 


