ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - СУХИНДОЛ

Препис-извлечение от Решение № 37
на протокол № 5 от 16.02.2012 год.
на Общински съвет Сухиндол

РЕШЕНИЕ
№ 37
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл. 12, ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл. 1, ал.3 и чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с наличие на
незаети помещения в административна сграда № 2, УПИ І-668, кв.32 по
подробния устройствен план на гр. Сухиндол, на ул.Росица № 115, с цел
създаване на удобство за гражданите на общината и в изпълнение на чл. 27,
ал.4 и 5 от ЗМСМА и предложение № РД-02-03-406/03.02.2012 г. на кмета на
общината, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинска служба по
Земеделие – Сухиндол, стаи № 27 и № 28, с обща площ от 56 кв.м.,
намиращи се на втория етаж в административна сграда № 2, УПИ І-668,
кв. 32 по подробния устройствен план на гр. Сухиндол, ул. Росица №
115.
2. Срок за отдаване под наем - четири години.
3. Ползвателите да заплащат всички консумативи за ползваните
помещения.
4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за ползването на
помещенията с Общинска служба по Земеделие - Сухиндол

Приложения:

1. Копие от АПОС № 2 от 07.11.2005 г.
2. Копие от скица на имота № 127 от 24.09.2010 г.

В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 10; „за” – , „против” – 0, „въздържали се” – 0. Приема се.
Гласували поименно:
1. Бисерка Карагерова – за;
6. Илияна Христова - за
2. Георги Острев – за;
7. Петя Карагерова - за
3. Димитър Кобуров – за
8. Росица Узунова - за
4. Димитър Гърбов – за
9. Румен Йорданов - за
5. Ивайло Отчев - за
10. Христо Мънков – за

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ: /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ
Вярно с оригинала при ОбС:
Техн.сътрудник:
/Е. Цивнева/

