РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 75
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 18. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Вземане на решение за настаняване в общинско жилище от фонд
„Ведомствен” на служител от звено на бюджетна издръжка, находящо се на адсрес: гр.
Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 82б, бл. 3, ет. 2, ап. 10
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Петко Атанасов – зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 3, чл. 45а, ал. 2 от ЗОС във връзка с
чл. 34, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от НУРУЖННОЖП и предвид изложените в предложение вх. №
10ХІ – 28 от 16. 02. 2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Семейството на Калуди Купенов Калудов – директор на Фперно-филхармонично
дружество – Пловдив да бъде настанено в общинско жилище от фонд „Ведомствен” на
служители от звена на бюджетна издръжка, а именно:
Бул. „Пешерско шосе”№ 82б, бл. 3, ет. 2, ап. 10, състоящ се от дневна със столова и
кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, баня, перално помещение, антре и тераса, за
срок докато работи в съответното ведомство, а именно: Оперно-филхармонично дружество –
Пловдив.
2. Възлага на Зам.-кмета ОСУТСИОУО да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1,
т. 3, чл. 45а, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 34, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от НУРУЖННОЖП, като взе
предвид решение № 387, взето с Протокол № 20 от 05. 11. 2009 г. на Общински съвет –
Пловдив, като взе предвид протокол от 01. 12. 2009 г. и от 08. 12. 2009 г. за предложение, с
оглед и избор на общинско жилище, като взе предвид постъпили в Община Пловдив писма
вх. № 09РЗК-568/ 26. 06. 2009 г., вх. № 09РЗК-568(2) от 15. 12. 2009 г. и вх. № 10П-657/ 18.
01. 2010 г. от Калуди Калудов – Директор на Оперно-филхармонично дружество- Пловдив.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 36
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

