
RONIANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
COI{SLIUL LOCAL

uorAnAnr
privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr.15/2003 privincl sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personal[,

republicati, cu modilicirile gi completirile ulterioare

Consiliul Local al oragr-rlr-ri Solca, jridelul Suceava:
AvAnd in vedele :

- Expunerea de motive a d-nului Valeru! Jaranu Hofn6r, primarul oragului Solca,
iruegistrata sub ru'.i046 din 12.03.2015,

- Procesul verbal al Comisiei locale pentru identificarea qi inventarier.ea ter.enurilor
disponibile in vederea punerii in aplicale a dispoziliilor Legii nr,t512A66, repr,rblicati cu
modificalile gi completarile ultedoare, iriregistrat sub nr.7l3 din 23.02.2015;

- Raportul de specialitate al Selviciului urbanism Ei cadastrr-r din cadrul Consiliului
Local Solca. inregistrat sub nr. 1057 din 12.03.2015;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al oragului, agricultura. gospoddrie
comunalE", proteclia mediului qi turism din cadn-rl Consiliului local Solca;

Itl conformitate cu plevederile Legii nr.1512003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru constrttirea unei Iocuinfe proprietate personali, repr:blicat[, cu modificarile gi
completarile ulterioare Ei cu prevederile alt.4 qi art.5 din Normele metoclologice pentru
aplicalea Legii nr.15/2003, aprobare prin HGR nr.896/2003:

In temeiul art. 36, alin.(6) lit.a) pct.5 9i art.45,a1in (i) clin Legea nr.Zl5l2OO1 pr-ivind
administralia publica local5., repLrblicata, cu modificarile Ei completdrile ulterioare;

norAn_zrgrr:

Art.l . Se aprobd atribr-rirea in lblosinli gratr:ita, a unui lot de teren in suprafa{[ cie
400 mp. sitr-rat pe strada Tocari, oragul Solca, solicitantr-rlui prevdzr,rt in anexa alhturat[. care
f-ace parte integrantf, din plezenta hot[rAre.

Art.2. Primalul oraqului So1ca. va acluce 1a indeplinire prezenta hotdrdre, cu
respectarea prevederilol at't.5 alin(2) din Normle metodologice pentru aplicarea Legii nr.
1 5/20 1 3, aprobat[ prin H.G.R.nr. 896/2003.
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PRESEDIN E DE $EDINTA,
Ghinghiloschi

AI\EXA
la HCL Solca nr.10/31.03.2015

privind aprobarea unei cereri depuse la Legea n .titzoo3 privind sprijinuracordat tineriror pentru construirea unei ,-ocuinle froprietate personalS.,republicatr, cu modific'rire gi corn;i#Jr. ulterioare

Gheorg SECRETAR,
Marian L ngu

Nr. cerere Numele qi prenumele Domiciliul actuaf uf
solicitantului

Suprafa(a
atribuiti in
folosin{I
gratuiti

Nr. lot/
Nr.CF
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