Stranica 1010 — broj 15

SLUŽBENE NOVINE

Srijeda, 4. srpnja 2001.

GRADOVI

Grad Bakar
20.
fta temelju odredbe iz članka 23., podstavka 13., točke 2.
Statuta Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 3.
sjednici održanoj dana 3. srpnja 2001. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru zamjenika gradonačelnika
Grada Bakra
1. Za zamjenika gradonačelnika Grada Bakra bira se Ivo
Tomas, ing. prometa;
2. Zamjenik gradonačelnika Grada Bakra započet će s
obnašanjem dužnosti dana 3. srpnja 2001. godine;
3. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama«
Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/07
Ur. broj: 217042-01-01-10/MS
Bakar/4, srpnja 2001.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipL ing. str..
v. r.

21.
Na temelju odredbe iz članka 23., u svezi s člankom 90.
Statuta Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjed
nici održanoj dana 3. srpnja 2001. godine, donijelo je ovo
RJEŠENJE
o izboru članova Gradskog poglavarstva
;
I.
U Gradsko poglavarstvo biraju se:
IVO TOMAS, ing. prometa - za zamjenika Gradonačel
nika i za područje gospodarstva i poduzetništva;
MIROSLAV MISKULIN, ing. - za područje komunalnih
djelatnosti;

DARKO KUČAN, dr. stom. - za područje zdravstva,
rada i socijalne skrbi i
ZORAN PAVLETIĆ, prof. - za područje odgoja, obra
zovanja, kulture, športa i tehničke kulture.
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Član Poglavarstva i zamjenik Gradonačelnika Ivo Tomas
ing. prometa, do imenovanja pročelnika upravnog odjela za
gopodarstvo i poduzetništvo, vršit će dužnost Pročelnika tog
Odjela.
III.
Član Poglavarstva Miroslav Miškulin, ing., vršit će, do
imenovanja pročelnika Upravnog odjela za komunalnu dje
latnost, dužnost pročelnika tog Odjela.
IV.
Član Poglavarstva Darko Kučaii, dr. stbm,, vršit će, do
imenovanja pročelnika Upravnog odjela za socijalnu skrb,
dužnost pročelnika tog Odjela.
V.
Član Poglavarstva Zoran Pavletić, prof. vršit će, do ime
novanja pročelnika Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje,
kulturu, sport i tehničku kulturu, dužnost pročelnika tog
Odjela.
VI. .
Prava i dužnosti iz ovog Rješenja počinju teći od dana 3.
srpnja 2001. godine.
VII. •../,,,,. ', •_,.. ,',......, •
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/01-01/07
Ur. broj: 2170-02-01-01-4/MS
Bakar, 3. srpnja 2001.
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GRADSKO VUEĆE
GRADA BAKRA
Predsjednik
.>
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipL ing. str.
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