ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.628/2018
privind numirea comisiilor de licitaţie şi soluţionare a contestaţiilor la închirierea prin licitaţie
publică a unor suprafeţe de păşuni proprietatea privată a Municipiului Orăştie

Primarul municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere :
- Referatul Direcţiei A.P.L. nr. 14.412/2018 prin care se propune numirea unor comisii de
licitaţie şi soluţionare a contestaţiilor la închirierea prin licitaţie publică a unor suprafete de păşuni
proprietatea privată a municipiului Orăştie;
- Prevederile HCL nr. 200/2018 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor
suprafete de păşuni , proprietatea privată a Municipiului Orăştie;
În baza dispoziţiilor art. 9 alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 61 alin.(2) şi ale art. 68, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1.Numeşte comisia de licitaţie la închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de
păşuni proprietatea privată a municipiului Orăştie, în următoarea componenţă:
-jr. Costoiu Călin –Preşedinte
-ing. Pojoni Elena –Membru
-inspector –Popescu Marierta –Membru
Art.2. Numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor la licitaţia publică privind închirierea
unor suprafeţe de păşuni proprietatea privată municipiului Orăştie, în următoarea componenţă:
-jr. Teodor Iordan –Preşedinte
-jr. Tudorache Sanda–Membru
-ing. Baldea Valeria –Membru
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează comisiile numite la art.
1 şi art. 2.
Art.4. Prezenta dispoziţie se poate contesta în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului –judeţul Hunedoara;
-Primarului Municipiului Orăştie;
-Persoanelor nominalizate la art. 1 şi art. 2;
-Afişare pe pagina de internet a instituţiei www.orastie.info.ro
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