ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 34
Din 23 iunie 2015
Privind constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la licitaţia
organizată în vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti permanente din domeniul privat
al oraşului Ungheni

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 23 iunie
2015,
Avînd în vedere Referatul de aprobare nr. 3593/22.06.2015, a domnului Prodan Victor primarul oraşului Ungheni, Raportul de specialitate nr.3594/22.06.2015 a domnului Platon
Mihail-şef serviciu adm. publică,
Urmare a prevederilor HCL Ungheni, nr. 32 din 19.05.2015,
Ţinând cont de prevederile din HG nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.064/2013 a OG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică,
Conform prevederilor art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. „c”, art.45 şi art. 115, alin. (1) lit. „b”
din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la licitaţia
organizată în vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti permanente din domeniul privat al
oraşului Ungheni din data de 11.06.2015, în următoarea componenţă:

I.Membrii titulari:
1.Pătran Aurelian, administrator public - preşedinte
2. Pop Otilia, consilier local - membru
3. Botoș Iacob Dorinel, consilier local - membru
4. Platon Mihail, șef Serv. administrație publică - membru
5.Reprezentant Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș - membru
II. Membrii supleanţi:
1. Blaskievics Adam, consilier Serv. administrație publică - președinte supleant
2. Moldovan Crinișoara, consilier local - membru supleant
3. Nyaradi Ioan, consilier local - membru supleant
4. Băcioiu Angelica, consilier Serv.financiar contabil - membru supleant
5. Reprezentant Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș - membru
supleant.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituției Prefectului - județul Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Persoanelor nominalizate la art. 1,

-

Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 23 iunie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLDOVAN CRINIȘOARA
________________________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COVRIG DANIELA
________________________

