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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
. PRIMAR.,,

EXPUNERE DE MOTIVE
========= ========= ======== =

asupra proiectului de hotlrffre privind revocarea

Hotiririi cu nr.36127.06.2017

privind

pre{ului de pornire pe bazd de licitafie publici prin strigare pentru persoane juridice
1187
materialului lemnos pe picior din fondul forestier al comunei Comandiu din partida

Primarul comunei Comanddu, judelul Covasna

a

,

cu nr. 1503 119.07.2017 transmis de cdtre Prefectul
judefului Covasna solicitdnd reanahzarea Hotdrdrii nr. 36127.06.2017 , privind stabilirea
juridice a
prelului de pornire pe bazd e licitalie publica prin strigare pentru persoane
Lu6nd

in

considerare adresa

partide 1 187'
materialului lemnos din fondul forestier al comunei Comanddu din
din data
Cu privire la neregulile constatate , rog Consiliul local ca in cadrul gedinlei ordinare
de 27 iunte 20li

sd adopte hotdrdre

cu privire la proiectul sus menlionat.

Primarul comunei Comandiu,
Kocsis
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAT COMUNA COMANDAU
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t20'7

nr.36/2017 cu privire la stabilirea
privind revocarea Hotlrarii consiliului Local
prin strigare pentru persoane juridice a
public[
licitafie
de
pe
bazil
pornire
de
pre{urui
din partida 1187
din fondur forestier ar comunei comandru
materiarurui remnos

Consiliul local al comunei Comanddu'
iulie 20|7;
in gedinla ordinard de lucru din data de 31

Covasna'
transmisa de Instutulia Prefectului-Judepl
Av6nd in vedere adresa cu nr. 1503/19.07 '2017
2 lit' c' alin. 5 lit. b, art. 45 alin' 3 din Legea
in conformitate cu prevederile Art. 36 alin.
ulterioare'
republicat[' cu modific[rile qi complectdrile
locali'
publici
administralia
privind
nr.2l5l200t,
adoPtd

urm'toarea:
H.TARARE

Art

L.Se aProbd revocarea

Consiliului Local nt'36 12017

prin strigare Pentru
din partida

Persoane

privind revocarea Hotirflrii
Hot'rdrii Consiliului Local nr.3612017
pornire pe bazd de licitalie publica
cu privire la stabilirea prelului de
fondul forestier al comunei comandau
iuridice a materialurui lemnos din

1187

Art.2.Cu aducere la indePlinire

aprevederilorprezenteiseincredin|eaz\,primarulcomunei

Comanddu, D-nul Kocsis Bela'

Pregedinte de qedinf6'

Kadar Kato
I
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Contrasemneazl secretar'
Post vacant

RoMANtn
JUDETUL COVASNA
pRttvtAru,q,

coMUNA coMANnAu
Nr.

5=i=:3:j
Hotirffrii nr.3612017 privind stabilirea
juridice
bazil de licita{ie publici prin strigare pentru persoane
^

asupra Proiectului de hotirflre privind revocarea

pre{ului de Pornire

Pe

partida
materialului lemnos din fondul forestier al comunei Comandlu din

1187

administra\ia publica
Avdnd in vedere prevederile art. 44 alin. 1,2 din Legea 21512001,privind
locald,cu modificdrile qi complectdrile ulterioare,

a primarului comunei Comanddu respectiv
Jindnd cont de expunerea de motive
privind stabilirea prelului
proiectul de hotdrdre privind revocarea Hot[rdrii nr.3612017
juridice
pornire pe bazd de licitalie publica prin strigare pentru persoane
partida I 187
lemnos din fondul forestier al comunei Comanddu din

a

de
de

materialului

adoptarea unei hotdrari in
Avizez proiectul de hotardre gi propun Consiliului local
din data de 31 iulie 2017 '
Iegdtur6 cu problema supusd dezbaterii,in cadrul gedinlei

Viceprimaro

Opra Beni Janos
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU

HOTARAREA NR. 38 I 2OI7

privind revocar6a HotIrffrii Consiliului Local nr.3612017 cu privire la stabilirea
pre{ului de pornire pe bazil de licita{ie publici prin strigare pentru persoane juridice ^
materialului lemnos din fondul forestier al comunei Comandiu din partida 1187

Consiliul local al comunei Comand6u,
tn qedinla ordinari de lucru din data de 31 iulie 2017;
Avand in vedere adresa cu nr. 1503119.07.2017 transmisl de Instutulia Prefectului-Judelul Covasna,

ln conformitate cu prevederile Art. 36 alin.

2 l\t. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 din Legea

nr.2l5l200L, privind administratia publicd iocall, republicatl, cu modificdrile 9i complectlrile ulterioare,
adopte urmetoarea:

sorAnAnn
Hotdrdrii Consiliului Local ff.3612017 privind revocarea Hotdrdrii
publicd
Consiliului Local nr.3612017 cu privire la stabilirea preplui de pornire pe bazd de licitalie
prin strigare pentru persoane juridice a materialului lemnos din fondul forestier al comunei Comanddu

Art l.Se aprobA revocarea

din partida lI87

Art.2.Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei se incredin\eazd primarul
Comanddu, D-nul Kocsis Bela.

Pregedinte de gedinfi'
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Contrasemn eaz[ secretar'
Post vacant

comunei

