ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 435
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 34/22.05.2009 г.
По двадесета точка от дневния ред, Общинския съвет, на
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, чл. 4, ал. 2 и чл. 99, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

РЕШИ:
1. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени
вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе,
която влиза в сила от 01.06.2009 г.
Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за
реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,
за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост в Община Две могили, област Русе.
Гласували 16 (шестнадесет) съветника
„За”
- 16 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: .....…....................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Б. Георгиев)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 454
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 35/19.06.2009 г.
По шестнадесета точка от дневния ред, Общинския съвет,
на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл.
45, ал. 4, изречение 1 и изречение 2, предложение 1, ал. 7, ал. 9 и ал.
10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал.
1, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 99 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

РЕШИ:
1. Приема на второ четене Наредба за изменение на Наредба № 7 за
реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,
за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост в Община Две могили, област Русе.
Приложение: Наредба за изменение на Наредба № 7 за реда за
придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за
предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост в Община Две могили, област Русе.
Гласували 13 (тринадесет) съветника
„За”
- 13 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: .....…....................
(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
(п )
(Б. Георгиев)

