ROMAIIIA
.JT'DETUL BUZAU
COMT'NA ULMENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
reprezentantiLor Consil-iului Tocaf alcomunei Ul-meni ca membrii in comis ia pentru vanzarea
bunurifor inobile-terenuri sr constructii, proprietate
privata a comunei UJmeni , j udetul- Buzau

privind

des emnarea

Consiliul

local aI comunei Ulmeni, judetul Buzau
Avand in vedere:

primarului

inregistrata

l-a

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat

sub

-expunerea de

motj-ve a

nr.2043 /Lq.04.2016;

nr.2044/ 14.0 4.2016;

-avi zuL secretarului comunei Ulmeni, j udetul Buzau dat pe
proiectul- de hotarare;
comisiei
economicoaI
AVI ZATC
de
-raportulf inanciara , dgyicul-tura, administrarea domeniului public si privat
aI comunei, de munca si protectie sociala, dat pe proiectul de
hotarare;

-prevederile Hot.ararii Consiliului. Local Ulmenj- nr.
pentru aprobarea Regulamentului- cu privire Ia
27 / 26 .06 .2074 ,
proprietate
van zarea bunurilor imobile-terenuri si constructii,
judetul
Buzau;
privata a comunei UImeni,
Ulmeni
Local
Consiliului
Hotararii
-prevederile
terenuri
unor
privind
aprobarea
vanzartl
nr.11/07.04.2016,
proprietate privata a comunei- Ulmeni, j udetul Buzau pe care s-au
edificat constructii in conditiile contractului de concesionare;
-prevederile Dispo ztLiei primarului comunei- Ulmeni, j ud. Buzau
nr. 1 70 / 14 . 0 4 .2016, privind desemnarea reprezentantilor Aparatului
de specialitate aI Primarului comunei Ulmeni ca membrii in comisia
pentru van zarea bunuril-or imobile-terenuri si constructii,
proprietate privata a comunei Ulmeni, judetul Buzau;
-prevederile Legii nr. 273/!998, privind proprietatea publica
si regimul j uridic aI acesteia, cu modif icarile si compl-etarile
ulterioare /
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administraliei
si
cu modif icirile
pr:blice locale nr . 2LS / 20OL , repr:blicat5,
completirile ulterioare,
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HOTARASTE:
ART.1. In vederea constituirii comj-siei pentru vanzarea
bunuril-or imobile-terenuri si constructii-, proprietate privata a
comunei Ulmeni , )udetul Buzau, ConsiIiul locaI desemneaza ca
membrii in comj-sie prin vot secret urmatorii consilieri:
I-ZAMAN CATALIN-Consilier

local;

2-MUSTATEA GHEORGHE-Consil-ier Iocal;
3-TUDORANCEA DORU-Consilier local- .

ART.2. Avand in vedere prevederil-e art. 6 din Regulamentul
Ia
van zarea
cu prJ-vire
bunurilor imobil-e-terenuri si
constructii, proprietate privata a comunei Ulmeni, j udetul
Buzau, aprobat prin Hotararea Consiliului Local U1meni nr.
27/26.06.2014, comisia de vanzare va avea urmatoarea componenta:
1-ZAMAN CATALIN-desemnat de consiliul local;
2-MUSTATEA GHEORGHE-desemnat de consiliul Iocal;
3-TUDORANCEA DoRu-desemnat de consiliul local;
4- Cazan Gheorghe-inspector-desemnat de Primarul comunei,'
5- Dragomir luliana-inspector-desemnat de Primarul comunei.
ART.3. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor

si autoritatilor

interesate.
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