
ROilANIA
JUDETUL SUCEAVA
oRA$UL SOLCA

CONSILIUL LOCAL

uorAmne
privind modificarea lnventarului bunurilorcare fac parte din dommiul public al

oragului Solca , judeful Suceava, inscrisin Anexa la Hotiidrea nr. 31 130.08.1999, cu
modifi cirile gi completirile ulterioare

Consiliul local al oragului Solca, jude[ul Suceava;
Av0nd in vedere:
-Expunerea de motive prezenhti de domnul firanu-Hofrrir Valeru!, primar al

oragului Solca, judetul Suceana, inregistatd sub nr.1396 din 13.03.2014;
-Raportul Biroului buget+ontabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale din

sadrul Primiriei oragului Soha, inregisfrat sub nr.1 397 din 13.03.2014;
-Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social5, buget,

finanfe, administrarea domeniului publh gi pn'vat al oragului, agriculturi, gospoddrie
comunali, protecfia mediuluigiturism din cdrul Consiliu[ri localaloragului Solca, judeful
Suceava, inregistrat sub nr.141 1 din 1 4.03 .N14:

-prevederile Legiinr.213l1998 privind bunurile proprietate publici, cu modificirile gi
completirile ulterioare gi ale Hotirdrii Gwemului nr.54811999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea invenhrului bunurilor care alcSfuiesc domeniul public al
comunelor, oragelor, municipiilor gi jude[elor;

-dispozi$ile HotirdriiGuvemului nr.1357l1Bl privind atestarea domeniuluipublic al
judefului Suceava, precum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din judeful
S uceava, cu modificirile gi completirile ulterioare;
in temeiul dispozifilor art 36 alin. (2) lit c) Si art 45 alin. {1} din Legea nr.21il2}01

a administra$ei publice locale, republhati, cu modi$cdrile $ completirile ulterioare,

uorAnn$Te:

Art 1. lnventarul bunudlor care fac parte din domeniul public al oragului Solca,
judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotirirea nr.31 din 30.08.1999, cu modifa6rile gi

completirile ulterioare, se modifici dupi cum urmeazE:
(1) Textulde la pozitia nr.61, coloana nr.3 va asea urmitorul cuprins, situat in

ora$ul Solca, judepl Suceaua, in suprafafi de 7250 m.p.,cu urmitoarele
vecintrE$: N<lrum acces, S{rum acc€s, E-teren proprietate privati, V-
str.Poienilor, oragul Solca", coloana nr. 5 va avea urmitorul cuprins ,
65,105'.

Art. 2. Primarul oragului gi Biroul bryet+ontabilihb, resurse umane, impozite gi

taxe locale vor aduce la indeplinire prezentei hotdriri.

Pregedinte de gedinfi,

Solca, 17 martie 2014
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