
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                 
                                                                                      

HOTĂRÂRE 
privind scoaterea la vânzare a unui lot de teren în suprafaţă de 123 m.p., proprietate privată a oraşului 

Solca, situat pe str. Tomşa Vodă, nr.6, către doamna Repciuc Ana Maria,  
proprietara construcţiei de pe acest teren 

 
 

Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
      Având în vedere : 
           - Expunerea de motive prezentată de d-nul Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca,  
înregistrată sub nr.2083 din 25.05.2012; 
           - Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului 
Solca,  înregistrat sub nr.2084 din 25.05.2012; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism din cadrul Consiliului local Solca;     
           - Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, din cadrul 
Consiliului local Solca;      
            În conformitate cu prevederile art.1 din Titlul X al Legii nr.247/2005 - privind circulaţia juridică a 
terenurilor şi a dispoziţiilor Codului Civil în materie; 
           În temeiul  art.36, alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.123 alin.(3) şi (4) şi art.45 alin.(3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                                              
 
                                                                    HOTĂRĂŞTE  :        
            

Art.1. Se aprobă scoaterea la vânzare a unui lot de teren în suprafaţă de 123 m.p., proprietate 
privată a oraşului Solca, situat pe str. Tomşa Vodă, nr.6, către doamna Repciuc Ana Maria, proprietara 
construcţiei de pe acest teren, cu exercitarea dreptului de preempţiune, în baza însuşirii Raportului de 
evaluare întocmit de către ing.Ovidiu Scrobac - expert evaluator atestat ANEVAR, legitimaţie nr.9759. 
  Art.2. Situaţia cu caracteristicile tehnice şi de identificare a terenului menţionat la art.1 este 
cuprinsă în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Primarul oraşului Solca, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei, 
împreună cu  Comisia locală de licitaţie pentru imobilele scoase la vânzare prin licitaţie publică vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu. 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      Maria-Magdalena Ciobaniuc                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                    Marian Lungu  
   SECRETARUL ORAŞULUI SOLCA                                                                                                   
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Nr.36 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
A N E X A NR.1 la H.C.L. Solca nr.36/31.05.2012 

privind scoaterea la vânzare a unui lot de teren în suprafaţă de 123 m.p., proprietate privată a oraşului 
Solca, situat pe str. Tomşa Vodă, nr.6, doamna Repciuc Ana Maria, 

 proprietara construcţiei de pe acest teren 
 
 

Nr. 
crt. 

Categoria 
de folosinţă 

Date de identificare a terenului Suprafaţa 
m.p. 

Valoare 
Parcelă 

(lei RON) 

1 Teren curţi 
construcţii 

    C.F. 30680 a oraşului Solca                                       123           1.487 
 

 
 

      
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR, 
            Maria-Magdalena Ciobaniuc                                                             Marian Lungu      
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


