ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№24
Днес 05.03.2009г. се проведе заседание на Общинския съвет на
Община Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:

1.Божидар Нинов
2. Пламен Младенов
3. Владимир Стоянов
4. Теменужка Кръстева
5.Илина Христова
6.Тихомир Вълчев
7.Валери Ангелов
8. Маргарита Трифонова
9. Мариана Николова
10.Иван Димов
11.Румен Цалов
От ОбА –Роман:Севдалина Джамбазка-Секретар на община
Роман,Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман, Цв.Ботева-кмет на
с.К.поле, И.Георгиев-кмет на с.Кунино, Цветан Йотов-кмет на с.Синьо бърдо,
К.Генов-кмет на с.Струпец,Вергиния Иванова-кмет на с.Хубавене, П.Вутовакмет на с.Радовене,Р.Стефанова – кмет на с.Курново, Радка Герганова –
км.наместник на с.Караш , Капка Йотова-км.наместник в с.Стояновци, Иван
Данов – км.наместник на с.Караш.
Присъстваха , медии и Евгения Костадинова-Директор н Горско стопанство
гр.Мездра.
В 1450ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 11 общински съветници.
С 11 гласа “ЗА” от 11 присъстващи беше приет и заседанието протече при
следния ДНЕВЕН РЕД;

1. Полагане на клетва от новоизбрания Кмет на с.Курново.
2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Добиване на дърва за огрев от общински горски фонд в землището
на с.Кунино,общ.Роман,обл.Враца.
3.Актуални въпроси.

1. Полагане на клетва от новоизбрания Кмета на с.Курново.
В 1500часа новоизбрания Кмет на с.Курново, общ.Роман Васил Цветков
Петков - положи клетва пред Общинския съвет и подписа клетвена
декларация.
Приложение №1
Съгласно чл.38,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА с полагането на клетва се
прекратяват пълномощията на ВрИД Кмет и възникват правомощията на
новоизбрания Кмет.

2.Докладна записка от Кмета на Община Роман инж.Красимир П.Петковотносно:Добиване на дърва за огрев от общински горски фонд в землището
на с.Кунино,общ.Роман,обл.Враца.

След проведено гласуване, ОбС-Роман РЕШИ:

РЕШЕНИЕ №171
На основание чл.53, ал.4,чл.53,ал.2 и т.1 и чл.57, ал.11,т.1 от ЗГ,
ОбС-Роман разрешава добиването на дърва за огрев от общински
имоти №000304 и №000728 намиращи се в землището на с.Кунино.
ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 11гл.;

“ПРОТИВ” – няма.;

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Актуални въпроси.

В 1520 часа Председателя на Общински съвет – Роман
заседанието на ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:

/Ц.Кръстева/

закри

Председател на ОбС-Роман:

/Божидар Нинов/

