ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел.: 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 1043
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 63/26.08.2011 г.
По осемнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 8, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 от
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 и Докладна записка с вх. № 319 от 19.08.2011
г.,

РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде закупен, след решение на Централно
управление на „Банка ДСК” ЕАД София, следния недвижим имот – „Гаражна
клетка” с идентификатор 20184.1.1033.5, собственост на „БАНКА ДСК”
ЕАД, клон град Две могили, находяща се в град Две могили, булевард
„България” № 84, построена върху недвижим имот – частна общинска
собственост по АОС 196/7 от 14.05.2001 година на Кмета на Община Две
могили, съставляващо „Дворно място” от 1 630 кв. м. по плана на град Две
могили за сумата от 4 550.00 (четири хиляди петстотин и петдесет лева),
като разноските по сделката са за сметка на Общината.
2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме
необходимите действия за изпълнение решението на Общинския съвет.
3. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общинския съвет
да се представи екземпляр от сключения договор за покупко – продажба.
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)

