
ROMANIA
JUDEIJL ALBA
oM9UL CIMPENI
CONSIUUL LOCAL

norinflnr
Privind aprobarea pretului minim de pornire la licib$e pentru masa lemnoasi care va fi v6ndutl la
licitatie in anul 2012

Consiliul local al oragului Cimpeni,judelul Alba,intrunit in gedinS publici extraordinarH la data de 16.07.20L2

,lu6nd in dezbatere proiectul de hot5rSre initiat de Primarul oragului Cimpeni,
Avdnd in vedere:

-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni
-expunerea de motive a primarului oragului Cimpeni
-reieratul nr.6457,7633,7731109.07.2012 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului

-prevederile art.4 din HCL.3/2011
-HG 85/2004,cu modificHrile gi complet5rile ulterioare
-prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administra$ei publice locale,republicat5

in baza aft.45 al.3 din Legea 2!51200L a administraliei publice locale,republicatS,

Horinisre:
ART.l: AprobH valorificarea prin licitatie a paftizilor:

-7532 Lindru-principale de codru-principale
-7533 P6r6ul Lindrului-principale de codru
-7568 Br5deana-principale de codru

ART.2:Aprobt pretul minim de pornire la llcitatie pentru partizile:
-7532 Lindru de 115 lei/mc
-partida 7533 P6r6ul Lindruluide 115 lei/mc
-partida 7558 Brddeana de 86,25 lei/mc

ART.3:Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot5r6ri se incredinleaz5 Primarul oraSului Gmpeni

,comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 9i comisia.
ART.4:Secretarul oraguluiOmpeniva asigura publicitatea prezentei hot6rSri.

ARTS:Prezenta hotSrlre a fost adoptat| lu un num5r de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintd

93 o/o din numlrul consilierilor in funclie ( 100 o/o din num5rul consilierilor prezenti)

Prezenta se comunic5 : Instit. Prefectului
Primar
VicePrimar
Serv.flnanciar contab.
ComP.ADPP
OS Abrud RA
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PRESEDINTE 9EDINTA
DL.CONS.ACHTMET AVIZAT

SECRETAR
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Consiliul local al oragului Ompenijudelul Alba,intrunit in gedinlH publici extraordinar6 la data de L6.07.2012

,lu5nd in dezbatere proiectul de hotiir6re initiat de Primarul oragului dmpeni,
Av6nd in vedere:

-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni
-expunerea de motive a primarului oragului Cimpeni
-referatul nr.6457,7633,773L109.07.2012 alcompaftimentuluiADPP din cadrulaparatuluide specialitate al primarului

-prevederile art.4 din HCL.3/2011
-HG 85/2004,cu modific5rile gi completirile ulterioare
-prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea2L5l2001 a administraliei publice locale,republicatH

in baza aft.45 al.3 din Legea 21512001a administraliei publice locale,republicatS,

HorAnAgrr:
ART.1: Aprob5 valorificarea prin licitatie a paftizilor:

-7532 Lindru-principale de codru-principale
-7533 P6r6ul Lindrului-principale de codru
-7568 Brddeana-principale de codru

ART.2:Aprobi pretul minim de pornire la licitatie pentru partizile:
-7532 Lindru de 115 lei/mc
-partida 7533 P6r6ul Lindruluide 115 lei/mc
-partida 7568 Br5deana de 86,25 lei/mc

ART.3:Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hottriri se incredinleazH Primarul oraSului Gmpeni

,comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 5i comisia'
ART.4:Secretarul oragului Ompeni va asigura publicitatea prezentei hot6r6ri.

anf.S:prezenta hot[rSre a fost adoptatfl cu un num5r de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezint5

93 o/o din numdrul consilierilor in funclie ( 100 o/o din num5rul consilierilor prezenti)

Prezenta se comunic5 : Instit. Prefectului
Primar
VicePrimar
Seru.financiar contab'
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