
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL soLCA
CONSILIUL LOCAL

uorAnAnn
privind trecerea unor suprafe{e de teren, proprietate privati a orapului

solca, din administrarea centrului de plasament rrMihail pi Gavril"

Solca in administrarea consiliului Local al oraqului solca

ConsiliulLocalaloraguluiSolca,judeplSuceava;
Av6nd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatd de cdtre d-nul Valeru! Jdranu-

Hofnflr, primarul oraqului Solca, inregistrati sub nt.4747 din 30'09 '2AA;
-Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse

umane, impozite gi taxe locale din cadrul Primdriei oraqului Solca'

inregistrat sub nr.4148 din 30"09'2014,
-Raportul de avizarc al comisiei penffu programe de dezvoltare

economico-sociale, buget, finan1e, administrarea domeniului public qi privat

al oragului, agricuitura", gotpoddri* 
"o,ronald, 

proteclia mediului qi turism

din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca;

-Adresa Primiriei oraguhai solca nr.4880i16-10-2A]813, cu revenire in

data de 2a.01.2014 qi raspuasul Direc{iei Generale de Asisten{a Sociald gi

Protecfia Copilului u1rrO.1"t"i Suceava nr. 193781rc'A2'2014, inregistrat la

Primaria oragului Solca sub nr'838 l0 'A2'2414;^ ---i" 
corrfor-itate cu prevederile art.4 din Legea nr.2l3ll999 privind

bunurile proprietate public6, cu modificSrile gi completirile ulterioare gi ale

art.s1s alin.(l) d; L"g"u w.28712a09 privind Codul Civil, cu modificrrile

qi completdrile ulterioare ;'- - - 
in temeiul art.36, aln.{Z),lit.c), art.L13 alin.(1) qi art.45, alin.(3) din

Legea nr.2l5l200l privind administralia publicl loca16, republicat[' cu

modificBrile qi complet[rile ulterioare ;

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobS trecerea unui teren agricol, in suprafaF de 50983

m.p. la locul nu.mit ,,Saca,,, proprietate privatd a oragului Solca, din

administrarea centrului de plasament ,,Mihail qi Gavril" solca in

administrarea Consiliului Local al oraqului Solca, suprafa!6 atribuit[ in

folosin1a gratuitd Centrului de Plasament ,,Mihail qi Gawil" Solca prin

H.C.L. Solca w.32130.A7 .2002'



Art.2. Se aproba ffecerea umri teren agricol, in suprafafx de 16900

m.p. la locul oo*i, ,,Sact', proprietate pti"'e a oraqului Solca' din

adminisffarea c"ororoi de Plasament ,Jvlihail qi Gawif' solca in

administrarea consiliului Local al oraqului solca, suprafalS atribuit[ in

folosin1d gratuitlcentrului de Plasament ,Mihail qi Gawil" solca inbaza

pro"*rolri-verbal de predare-primire nt . l3Q 4 I 203/ 1 4' 0 3' 20 0 2'

Art.3. Predarea-primirea suprafefelor de teren ce fac obiectul

prezenteihottreri s* ,u' fu"" pe barA de proces-verbal de predare-primire'

incheiat irrt " ,"ir";"";tt 
ui p.i.oatiei oraqului Solca qi ai Centrului de

Plasament ,,Mihail gi Gawif' Solca'

Art.4. Primarul oraqului Solca qi $sfiil

,,Mihail qi Gawif' Solca, vor urmSri ducerea la

prezentei hotir6ri.
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