
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind exprimarea unui acord de principiu pentru realizarea 
obiectivului ,,Instalaţie tehnologică de suprafaţă pentru Sonda 103 

Paltin” 
 
Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive prezentată de către primarul oraşului Solca, d-

nul Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, înregistrată sub nr.1040/16.03.2012; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism şi cadastru 

din cadrul Primăriei oraşului Solca, înregistrat sub nr.1049/16.03.2012; 
-Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, 
amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Solca; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al oraşului, agricultură gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din 
cadrul Consiliului Local al oraşului Solca; 

-Adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-Sucursala Mediaş-România 
nr.3078 din 08.03.2012, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.964 
din 13.03.2012; 

În conformitate cu prevederile art.6 lit.c) din Legea petrolului 
nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale H.G.nr.525/1996 privind 
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului local de urbanism; 

În temeiul art.36 alin.(5) lit.b) şi c), art.123 alin.(2) şi a art.45 alin.(3) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
            

Art.1. Consiliul Local al oraşului Solca îşi exprimă acordul favorabil 
pentru realizarea obiectivului ,,Instalaţie tehnologică de suprafaţă pentru 
Sonda 103 Paltin” de către Societatea Naţională de Gaze Naturale 
ROMGAZ S.A.-Sucursala Mediaş-România. 
 Art.2. Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeţei de 775 mp, teren 
proprietate privată a oraşului Solca, prin încheierea unui contract de 
superficie, şi ocuparea temporară a suprafeţei de 10360 mp, teren proprietate 



privată a oraşului Solca, prin încheierea unui contract de închiriere în 
condiţiile legii, pe o perioadă de 12 luni începând cu data încheierii 
contractului, către Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.-
Sucursala Mediaş-România. 
 Art.3. Preţul de închiriere este de 1 RON/mp/an. 
 Art.4. Primarul oraşului Solca prin compartimentul de urbanism şi 
cadastru va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                                                                  

                                                                                                                   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Maria Apetroaiei                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                  Marian Lungu 
                                                           SECRETARUL ORAŞULUI SOLCA 
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