ROMANIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI INEU
HOTĂRÂREA NR. 77
Din 29.06.2012
Privind modificarea Hotărârii nr. 39 din 30.03.2012 adoptată de către
Consiliului Local Ineu
Consiliul local al oraşului Ineu, intrunit in şedinţa ordinara in data de 29.06.2012,
Având in vedere:
iniţiativa D-lui Primar jr. CĂLIN - ILIE ABRUDAN;
expunerea de motive nr. 9.971/25.06.2012 a domnului primar, jr. CĂLIN - ILIE
ABRUDAN;
referatul nr.9.973/25.06.2012 al d-lui jr. Ioan Faur consilier - Direcția economică din
cadrul Primăriei orasului Ineu;
Hotărârea nr. 39/30.03.2012 adoptata de catre Consiliul Local Ineu;
prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 bunurile proprietate publică ;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Ineu,
În temeiul art. 36, alin.l si alin.2 , lit. c si alin. 5 , lit. b , art. 123, alin.1 şi 2 și art. 45
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. – Se modifică Hotărârea nr. 39 din 30.03.2012 adoptată de către Consiliului
Local Ineu în sensul că Art. 5 din Hotărârea nr. 39 din 30.03.2012 va avea următorul cuprins:
’’Art.5 – Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în vederea concesionării terenului
menţionat la art. 2 în următoarea componenţă:
- jr. Călin - Ilie Abrudan– primarul orasului Ineu :

- Presedinte;

- jr. Ioan Faur – consilier Direcţia economică :

- secretar ;

- ec. Adriana Straut – Director executiv :

- membru ;

- ing. Radu Sima – Consilier Serviciul S.U.C.A.T :

- membru ;

- Curetean Axente – Consilier Serviciul Achiziții :

- membru ;

- D-l Ghiura Cristian-Paul - consilier local :

- membru ;

- D-l Leucuta Ioan - consilier local :

- membru ;

- D-l Belean Ioan - consilier local :

- membru ;

- D-l Hedea Nicolae - consilier local :

- membru ;

- reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Arad

- membru ;

- reprez. desemnat de Dir. Gen. a Finant. Publ. a jud. Arad : - membru; ’’

Art. 2. – Se înlocuiește d-l ing. Nicolae Mehelean din cuprinsul Hotărârii nr. 39
din 30.03.2012 adoptată de către Consiliului Local Ineu cu d-l jr. CĂLIN - ILIE ABRUDAN
Primarul orașului Ineu.
Art. 3. - Prezenta hotarare se comunică cu :
-Instituţia Prefectului - judeţul Arad;
-Primarul oraşului Ineu;
-Viceprimarul oraşului Ineu;
-Comisia de evaluare a ofertelor ;
-Direcţia economica;
-Serviciul S.U.C.A.T. ;
-Secretar.
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